
/ 
| 

i 
 י

\ 

8
 

=
 

oe 
ces 

vip 
\ 

ב
 

ו
ח
 

, -
 

ו

 

n
e
a
 2
 

1
 

Ip: 
T
o
 

A
a
d
 
w
i
 

rails 
, 

% 

 - 1 ג 1 7 ו ל

e
e
l
s
 

w
r
 

+
 

4
 

\ A
y
e
 A 

כ
ת
 

 יי

ה
 



1 
"
.
ר
ש
 

2
+
 

6 

- 

4

 

 שב

ב
ש
 

:> 

י
ס
 

ו
 

| 

 ג

ELMSLEY PLACEוס  

TORONTO 5, CANADA, 

SG god date sid i oa ואמא rete ddd ene aed ek. ; 

ב
 

 ב
i
 







 םיבותכו םיאיבנ הרות

BIBLIA HEBRAICA 
ADJUVANTIBUS PROFESSORIBUS 

6. BEER, F. BUHL, 6. DALMAN, S.R. DRIVER, M. LOHR, 

W. NOWACK, L. W. ROTHSTEIN, V. RYSSEL 

EDIDIT 

RUD. KITTEL 
PROFESSOR LIPSIENSIS 

EDITIO ALTERA EMENDATIOR STEREOTYPICA 

PARS I 

LIPSIAE 

J. C. HINRICHS 

1909 36% 



PRAEPARAVERUNT IN PARTE II 

LIBRUM JESAIAE EDITOR 

LIBROS JEREMIAE ET EzEcHieEL I. W. ROTHSTEIN, HALENSIS 

LIBRUM DUODECIM PROPHETARUM (OPERA EDITORIS) W. NOWACK, 

ARGENTINUS 

LIBRUM PSALMORUM FR. BUHL, HAVNIENSIS 

LIBROS PROVERBIORUM ET 108 G. BEER, ARGENTINUS 

CANTICUM CANTICORUM G. DALMAN, HIEROSOLYMITANUS 

LIBRUM RUTH ET THRENOS EDITOR 

LIBRUM ECCLESIASTIS S. R. DRIVER, OXONIENSIS 

LiBRUM ESTHER FR.BUHL 

LIBROS DANIELIS, ESRAE ET NEHEMIAE M. LOEHR, VRATISLAVIENSIS 

LIBRUM CHRONICORUM EDITOR 

THE INSTITUTE CF MEDIAEV:L STUDIES 

 , - 4ך הוא ו

JAN 4 ? 
3176 

COPYRIGHT rgog BY J. C. HINRICHS'scHs BUCHHANDLUNG, LEIPZIG. 



IESAlA. היעשי 

 יַמיְּב םֶלָשּוְִיו הָדּוהְי-לע הֶזָח רֶׁשֲא ץומָאןַב ּוהָיְעַשְי ןחחי 1
 :הָדּוהְי .יכלמ ּוהיקְזִִי זָחֶא םָתֹת ּוהָּיְּנע

 רָבּד הָוהְי יִּכ ץֶרֶא יֵנְזאַהְו םימש מש
 :יב יעשפ םַהְו יִּתָמַמּורְו יתד םיִנָּב
 ויִלַעְּב סּובֲא רֹוַמֲחַו ּוהנק רוש עדי

 :ןגוּבְתַה אל יִמַע עַדָי אָל לֵאָרְׂשִ
 םיִתיִחְשִמ םיִנָּב םיִעַרְמ עז ןֹוֵע רָבָּכ םַע /אָמח ימיה

 :ירוחֶא ּורזְנ לֶאְרְשִי שוָדְקתֶא ּוַָאְנ הָנהְיתֶא ּוָבְזִע
 :ינַּ בָבְל-לָכְו יל ׁשאָרלְּכ הָרָס ּופיִסּוּת דוע ּוָּכָת הָמ לע
 הָּיְרָמ הָּכַמּו  הָרּוּבַחְו עַצּפ םתֿמ ווָּבןיִא שארדדעו לָגֶרְףַכמ

 :ןֶמָשּב הָבְכְר אָלְו ּוׁשָּבִח אָלְו ראל
 סכְּדגְנל םֶכְתַמְדִא שֶא תֹופָרְׂש יםֶכיִרָע הָמָמׁש םָכָצְרַאל

 :'םיִרָז תכַּפְהַמְּכ הָמְמְשּו ּהָתֹא םיִלְכִא םיִרָז
 :הָרּוצְגריִעְּכ הַׁשְקַמְב הָנּולְמְּכ םֶרָבְב הָּכסִּכ ןויצדתב הָרְתונְו
 טַעְמָּכ דיִרָׂש ּונָכ ריתוה תֹואָבְצ הָוהְי ילולפ

 ס  ּוניַמְּד הָרֹמעל ּונייָה םֶדְסַּכ
 םֶדְס יניצק הָוהִיירַבְד ּועָמָשיפ

 :הָרֹמע םע ּוניִהְלֶא תרות ּוניְזַאַה
 הוה רָמאי םָכיֵחְבז"בְר ילְ-הַמְלי

 םיאירְמ בלחו םיִליֵא תולע יִתְעַבְש

 :יּתְַפִח אֶל .םיִרּוַעְו םיִשָבְּו םיִרָּפ ו
 ינּפ תואבל ּואֹבָת יב

 :וָרַצַח סמר םֶכְדיִמ תאז שקְביִמ
 Cp I, 3 ca 30MSS‘ 659 יִּמְעְו | 4 -*>66: prps 'א ורוני ג 'א ּוגסְנ| =?
 דע 661 ש 79,9) | 6 1? םּמ; גו םיִמָת (מ וב 'א >6***) | 7 = 4055 87 עו | *1

 םֹדָס | 8 1 + הָרצְנ a( רוצ) | g >5659 || זז >6 | 12 115 66( 3) תֹואָרָל.
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 554 היעשי 30—1,13

 יִל איה הבעות תְרָטְק אָׁש"תַחְנִמ איִבָה ופיסות אלי
 :הָרָצעו ןוַא לכוא-אל ארקַמ אְָרְק תֶּבַשְו שֶדָח

 יִשָּפַנ הָאְנְׂש םֶכיִדעוְמּו םֶכיִשְדָחי+

 :אָעְב יִתָאְלג חרָמל יל יָה
 םָּכִמ יניִע םיִלָעַא םֶכיֵּּכ םֶבְׂשרָפְבּוי

 עֶמׂש יִנָיִא הָלִפת ּובְרתְייִכ םג
 ּכוַה גצחרי5 :ּואָלְמ םיִמָּד םֶכיִדְי

 יניע דַגגִמ םָכילְלעֶמ עֶר ּוריִסָה
 ץֹוָמָח ָּרְׁשִא טַּפְׁשִמ שרד בֵמיִה ָדְמְלי :עָרָה ָּלְדַח
 פס  :הָנָמְלֲא ּוביִר םותָי ּוטַפָש

 הָוהְי רָמאי הָחָכננְו נוכל
 וניל גָלׁשַּכ יםיִנָשַּכ םֶכיִאָטִח ּויָהְיְיַא
 :ּוָהְי רָמָצִּכ עָלותַכ ּומיִדְאְ"'םָא
 :ּולכאת ץֶרֲאָה בוט םָּתְעַמְשּו ובאּת-ָאפ
 סם  :רבּר הָוהְי יִּפ יִּכ ּולְּכִאְּת בֶרֶח םֶתיְִמּו ָּנָאְמְתְַאְוְי

 :םיִחְצְרְמ הֶתַעְו הב ןילי קרצ טּפְׁשִמ יִתֵאָלְמי
 :םִיַמַּב לוהָמ ּךֶאְבְס םיִגיִסְל הָיָה ְּךָפְסַּכ*
 םיִנֹמְלׁש ףֵדֹרְו דחש בָקא לכ םיֵבָנג יִרְבַחְו םיִרְרֹוס ירש

 ןכל4 :םָהיֵלֵא אובְידאל הָנֲמְלַא ביִרְו ּוטְּׁשִ לג םֹותָי

 לֶאָרְׂשִי ריָבֲא תֹואָבְצ הָיהְי ןודָאָק םאָ
 :יִבְואְמ הָמְקנאְו יֵרצִמ םחָּנָא יוָה

 :ּךיִליִדְּבלּכ הָריָסֶאְו ּךיגיִס רֶבּכ ףֶרְצֶאְו ּךלָע יִדָי הָביֵׁשֲאְוי
 הָלְחְּתְבְּכ ְךִיַצעיְו הָנשאָרֶבְּכ ead הָביֵׁשֲאְופ

 הקצב היכו הדת -- וצל
 :ּולְכִי הָוהְי יִבָזְעְו וְּדחִי םיִאַטַחְו םיִעְשְּפ רֶבָשְו

 :םָּתְרַחּברַׁשא תֹוּננַהַמ ורָּפִחַתְו םָּתְדַמַח רֶׁשֲא םיליאמּושבי יִבפ
 :ּהָל ןיִא םיִמ"ִרֶשַא הֿננְכּו הָלֲ תָלָב הָלֲא ּויִהְת יב

 | םא  1 prb 4 | 18 * 4MSS 6939 J | * mlt MSS Vrsץּומָח; 6834 17
 | ןֹויִצ | 25 1 = רָּכַּב | 26 311155 'חא) | 27 63 הָיְבְש; ק:קצ ָהיְבְשיו + 6% 21
2g 1 prb 6 3MSS 6 ושבת (6S postea (ודמח | 30 soMSS הילע 



1,31—2,15 JESAIA 555 

 ץוצינל ּולֲעְּו  תַרעְנל ןסֶמַה הָיָה
 פ  :הָּמַכְמ ןיִאְו וָּדְחִי םֶהיִנָש ּוָרעָבּו

 והָיָהְוי םָכׁשּוריִו הָדּוהְילִע ץֹומֲאןָּב והָיְעשְי הָוָח רֶׁשֲא רָבַָּהי 2
 הָוהְיַיתיַב רַה הָיָהְי ןוכְנ םיִמָיַה תיָרֲחָאְּב
 תֹוִעְבָנִמ אָשַנְו םיִרָהָה ׁשאָרְּב
 ורֶמֲאְו , .םיֵבַר םימַע ָּלָהְ .םֶיגַהילָּכ ויִלֶא ּורַהְנְו

 יִתֹחְרֲאְּב הכלגו ריֿפְרְרִ גגו
 :םֶלָשּוְךיִמ הָהְידרַבְדּו הָרֹות אֵצַּת ןויצַמ יִּכ
 םיִּבַר םיִמעְל ַחיִכֹוהְו םיוּגַה ןיִּב טפָׁשְוצ

 תֹורַמְזַמָל םֶהיִתותיִנַחְו םיִּאָל םֶתֹובְרַח ּותְּתְכְו

 פ = ּגהָמָחְלַמ רוע ָָמְליאלְו בֶרֹה גיל יג אָׂשדאל
 :הוהְי רֹואְּב הָכָלגְו ּוכָל בֶקֲעַי תב

 בקעי תיִּב "ִּמַע הָּתְׁשטְני יב
 :ּוקיֿפְׂשִי םיִרְכָנ יֵדְלִיְבּו םיִּתְשַלּפַּכ םיִנָנְלו יםֶדְלִמ ּגאְלַמ ִּ
 יָתֹרצֲאָל הָצָק ןיִאְו  בָהָזְו ףָסָּכ ֹוצְרַא אמת
 "ּזויָתְבְּכְרַמל הָצָק ןיִאְו םיִסּוס וצרא אלְמִתו

 חי ודי השעמל  םילילא דער אמתי
 :ויִתַעַּבְצִא ּושָע רֶׁשֲאַל
 :יםֶהָל אָשָּתְדִלַאְו" ׁשיִאלפְׁשי םָדָא חשיול

 :"ָנאָג רַדֲהַמּו הָוהְי דחָפ יִנָּפִמ רַפעָּב ןמָטַהְו רּוצַב אֹוּבוס
 םיִשָנַא םּור חשו לש | םֶדֶא תּוָהְבַג יִניִעְי

 ס | :אּוָהַה םויּב ודל הֹוהְי בּגְׂשִנְו

 םֶָו הָאּגלְכ לע תוָאָבְצ הוה םזי כי
 :לַֿפְׁשְו אָשָנלָּכ לו
 :ןׁשְּבַה יִנֹולֵא"לָּכ לו יםיִאָשּגַהְו םיִמָרֶה ןונְבלַהיזרַאלְּכ לע
 :תֹואְׂשִנַה תֹועָבְנַהלְּ לע םיִמְרָה םיָרָהֲה"לְּכ לע
 :הָרּוצְב .הָמּוחילָּ .לַעְו ּהְבְ לנמל לערי

 ב1 1 ? ולָעָפּו, ג! ולַעַבּו | ספ 2, 2 *>6 | 6+ םיִהְלֲא תיִבּו :ם5 ? 'ָבּ
ft (cf 64) WO501155 אל || 6 == 1  caלאָו | 4  ca 303155 Vrsוניַהלֲא | 3  

 ומע-תֶא || ל 1 םיִמְסֹק a1( םֶסָקַמ ץe םדקַמ םימסק) | = 1? יֵדיִבּו | 8 1 ה |
0 = prb crrp ? ex 18) | ro ins fit Yֶָץרעל ֹומְיְקִּב הָא cf 19 | 1 ולָפַׁש 
(vel v 118 = 17a?) | 12 16 6 RQ) | 13 2 add, cf 14 | 14 <6%0906 1 48 

36* 
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 556 היעשי 3,10—2,16

 :הָּדִמֲחַה תֹויַכְׂשלְּכ לַעְו ׁשיִׁשְרַּת תויָנֲא"לְּכ לַעְרי6
 םיִשָנַא םּוְר לֵפׁשו םֶדֲאָה תּוֲהְבַנ תַׁשְול

 :אּוהַה םיַּב בל הָוהְי בֵגְׂשִנְו |
 ְֿלֲחי ליְִּ םיִליִלָאָהְוי

 רַפע תוְלַחְמְבּו םיִרְצ תוָרָעְמְּב ואבו
 :ץֶרָאָה ץֶךעל ומּוקְּב ונואָ רדהְמּו הָוהְי דַחַּפ יִנָּפִמ

 וָבָהָדיִליִלֶא תֶאְו ופְסַכ יִליֵלֲא תֶא םֶדָאָה דילשי אּוהַה םויָבְפ
 :םיפלטעלו לתור רַפְחל תוחַתְשַהְ ול"ושע רשא
 םיִעְלסַה יִפָעְסְבּו םיִרְצַה תֹוָרקַנְּב ובלי

 :ץֶרָאָה ץנעל ומּוקְּב ונּואָנ רדָהמּו הָוהְי דחַפ יִנְּפִמ
 פ :אּוָה בָשֶחְנ הָמַב יִּכ וָּפאְּב הָמָשְנ רׁשֲא םֶרָאָהְִמ םֶכְלּולְדַחי

 הָדּוהיָמּו םלְׁשּוריִמ ריַפמ תֹואָבְצ הָוהְי ןודָאָה הָּגַה יִכיַפ
 :םימ-ןעשמ לכ םֶחָלְְועְׁשִמ ל הָנְעָשִמּו ןעְׁשמ

 :ןקו םפקו איֵבנְו טפוש  הָמְחְלִ ׁשיִאו וב
 :שחל ןובְנּו 'םיִשְרִח םכחְו" ץֶעֹויְו םיִנָפ אּושְּו יםיִשְמַחְרשנ
 :םָבילְׁשְמִי םיִלּולַעַתְו םֶהיִרָש םיִרָעְג יִּתַתְְו+

 ּוהעְרְּב שיִאְו שיִאְּב שיִא םֶעָה שָּגְנְו
 :דָּבְכַנּב הָלְקִַּהְו ןְקַּּב רעּגַה ּובֲהְרָי

 ונהיה ןיִָק הָכל הָלְמׂש יב תב יֵחְָּב שיא שתי
 די תחת 'תאזַה הָלָשְכִמַהְו"

 רמאָלו אּוָהַה םויב אָשָיז
 הָלְמָש ןיִאְו םֶחָל ןיא יִתיִבְבּו שבח הָיָהֶאדאל
 :םַע ןיצק נטישת אל

 לַפְנ הָדּוהיִו םלׁשור הָלְׁשְכ יב
 :ֹודֹובְכ יע תֹורְמַל הָוהְי-לֲא םָהיֵלְלעֶמּו םנֹוׁשל"יִכ

 ודָחְכ אל ּודינַה ל םֶתאָּטַחְו םֶּכ הָתְנָע םֶהיֵנְפ תַרְּכַה
 :הָעְר םָהָל ּוְמְנְ"יִּכ םֶׁשְפַנְל יוָא

 :ולכאי םֶהיֵלְלֲעַמ יִרפדיּכ = בוטדיּכ קיִּדצ ּוָרמֲאו
 16 prps NIJ'®D (cf Jon 1,5( | 18 1 ? ופ-- cf) cf ad 19 | xg 1 frt זס) ואב |

20 “lc GA הָשע | 5-5 0 pappapwe; 1 תורָּפְרֶפְְל | טפ 22 <6* | Cps, 
5 ₪6 crrp (vel מ \ 3° םיִשָמָח | b-b ן? םֶכְחְו | 5 lean שננו | 

ir <= 

 MSS ינוע prps יִנָּפ | 9 ל ad | זס 1 קל יֵרְׁשַא.
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 ול הֶׂשֲעַי ויֵָו לוָמְנְרְּכ עֶר עָשְל ואיי
 וב ּולְׁשָמ םיִׁשָנְו לוע ויָשְנְב ימי

 פ ענב ךיִתחְרֶא ףִרְְו םיִעְתַמ ְּיַרְׁשַאָמ יִמע
 :ם'ימע ןירָל דָמֹעְו הָוהְי ביֶרָל באני

 ויִרָשְו ומ גזע אובָי טַּפְׁשַמְּב הָוהְי+
 :םֶביִּתְבִּב יִנָעַה תַלזְּנ םֶרְכה םָּתְרַעְּב םָּתַאְ

 ּונָחְמִת םיִיִנָע יִגְפּו .ימע ּומְכַָת םָכָלַמיפ
 פ | יתוָאְבְצ הָוהְי יגֹרֲאזמאָני

 ןויצ תֹונְּב ּוהָבָנ יִּכ ןעי הָוהְי רָמאַיַי
 םִיָגיֵע 'תוְרְקַשְמְו ןורָנ "תוָוָמְב הָנְכַלִּתַ
 :הָנְסכַעִּת םָהיִלְנְרֶבּו הָנְכַלַּת ףופֶטְו ךוֶלָה

 פ  והָרְעְי ןֵהְתָּפ הוהיִו ןויצ תֹונְּב דָקְדְכ יָנֹוא חַּפָשְול
 :םיִגרַהְשַהְויִסיִבָשַהְו םיִסְכַעָה תָרָאְפִּת תֶאיֶנֹדַא ריִסֶי אּוהַה םויַּבצ
 ּתְבּו םיִרָשְקַהְו תּודְטְצַהְו םיִרְֲפַה = :תולְעְרֶהְו תֹוִרְׁשַהְו תֹופַטְנַהִ
 תֹופָטעַּמַהְו תוצְלֲחְמַה = :ףָאָה יִמָזִנְו תועְּבַטַה *י :םיִשָחְלַהְו שָפָגה
 :םיִדיִדְרָהְו תֹופיִנְצַהְו םיִניִדּפַהְו םיִנילֿנַה*3 :םיִמיִרֲחַהְו תֹוָחְפְמּמַהְו
 היו

 הָּפְקַג הָרְַח תַחַתְו הָיְהְי קמ םֶשּב תַחַה
 קש תֶרְגְחִמ ליִניִתָּפ תחת הָחְרְק הָשְקִמ הֶׂשֲעִמ תַחַתְ
 :יִפְו תַחּת יי

 :הָמָחְלִמַּב ַתְרְבְנּו לִי בֶרָחַּב ךיָתְמ5
 :בשת ץֶרֶאָל הָתְקִנְו ָהיָחְתְּפ ּולְבאְו גאו
 רמאל | אּוהַה יב דַחֶא ׁשיִאְּב םיִׁשָנ עַבָש ּוקיזֲחָהְוי 4

 ףָסֲא ּוניִלָע מש אָרְקְי קר שָבְלִנ ונָתְָמְשְו לפאנ ּונַמְחַ

 פ 1209770 הובלו יכל הני חמצ ְְָו אואה םּבי
 :לֶאְרְשי תַמיִלְפַל תֶראְפִתְלּו ןואְנְל ץֶרָאָה יִרְפּו

 בּוִתְַּהלָּכ ול רַמָאְי שִדְק םלֶשּוְריּב רֶתּונַהְו ןויצְּב רָאְׁשּנַהוהָיָהְו
 יִמְדתֶאְו ןויִצדתוְנְּב תֶאצ תא יָנֲא ץֶחְרו םָאי :ָכְׁשּריִּב םייחל
 ז2 6 49 םיִשנו | 13 1 6 68 ומע || 15 * 0 םכלזהמ | *ל >6%09) [16 *0
 תויָמְנ, א תּווטְנ | * םססממ MSS 6 ש || 17. 18 mlt MSS הוהי | 17 * Or ןהתַפ;

1 ft ןֶהְתַּפְרֶח | 23 ca 70MSS ;הְו' 6 diagavfl Aakwvikd (prps םיִניִלָּנַהְו [cf 

bab. gulinu)) | 24 8 תחְת"יכ || Cp 4, 1 321155 Vrs --ּוניָתְל 
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 לע הָוהְי יאָרָבּופ רעב ַחּוָרבּו טֲתְׁשִמ חורְּב ּהָּבְקִמ חיִרָי םַלָׁשיר
 הָבָהָל ׁשֶא ּהֵננְו ןְׁשֲעְו מיי וןגֲע יָהֵאְרְקִמלַעֶו ןויצדרה ןֹובְמלְּ
 בֶרְתִמ 'םָמויילצְל יהָיְהִּת "הָּכְסְ :הֲָּח ידובְכ"לָּכַ"לע יּכ הָליל
 :רָמָמִמּו םֶרָּזִמ רותְסַמְלּו הָסֶחַמְלּו .

 ומרק יִדּוד תַריִׁש יֵדיִדיִל אָּנ הָריֵׁשֲאי 5

 קרש ּרהָעָטיַו .והלקסו והקשה 5
 ּוּב בֵצָח בקיזםנְו וכותְּב לֶּדְגִמ ןֶבָיו
 הָּתַעְו :םיִשָאּב שעיו םיָבנֲע תושעל וקו
 :ימָרָּכ ןיבּו יִניֵּב אָנּוטְפְש  הָדּוהְי ׁשיִאְו םֶלָשּור בשוי
 וב יִתיִשָע אל יִמְרַכל - דוע .תושעל"המי
 :םיִשָאְּב שעוו םיִבְנע תושעל יִתיּוק עוד

 יִמְרכְל הָשע ינֲא-רֶׁשַא תֶא םֶכְתֶא אג"הָעיִדֹוא הָּתַעְו
 :סָמְרַמַל הָיָה רד ץֶרפ רָעְבְל הָיָהְ ותַכּושִמ רַסַה

 תַיָשָו ריִמָש הָלָעְו רי אֵלְו מי אל הָתְב והתישאוי
 :רָמָמ ויָלְע ריִטְמַהְמ  הָּוצַא םיִבָעָה לַעו
 ויעּושעָש עַטְנ הָדּהְיׁשיִאְו לֵאָרְׂשִי תִּב תֹואָבְצ הָוהְי םָכ יִּכז
 ס :הֶקֶעֶצ הָגַהְו הָקָרְצִל חָמְׂשִמ הֵּגַהְו טְתְׁשמְל וקו

 ּוביִרְקִי הָרְׂשְב הָדָש תִיֹבְּב תִיֿב יִעיִנַמ יוה?
 :ץֶראָה בֶרָקּב םֶכְּדְַל םָּתְבשּוהְו םֹוקמ סַפָא דע

 אלזס תֹוָאְבִצ הָוהְי ינאי
 :בשוי ןיאמ  םיִבּוטְו םִלֹדָג ּויָהְי הָמשָל םיִּגַר םיִתְב
 ס :הָפיִאהֶׂשֲעַירַמהעֶרוְו תָחֶאתַּבּוׂשֲעַי םֶרָכדיִדְמִצ תֶרָשַעיִּפ

 :םָקיִלְדיִיַי ףשפב יִרחֶאְמ ּופְדרי רכש רֵקְּבב יִמיְֵּׁשִמ יוָהיי
 םֶהיֵּתְׁשִמ ןיָיְו ליִלְחְו ףּת לֶבָנָו רונכ הָיָה

 :ּוָאְר אל ויָדָי הׂשעַמּו ּוטיֵּבַי אָל הָוהְי לעַּפ תאו
 תַעָדייִלְּבִמ יִמַע הָקָג ןֵכָכי

 :אָמְצ הָחצ ֹונֹומֲהְו בָעְר יִתְמ ודובְכּו
 5 1866 66 אָבּו | ל ca 0155 Edd ָהיא-- )6 ָהיָשְרְַמ ?) | = לכ 5
rps( 6%) | 6 * קcfהָּכְסְו הָּפִח הוהי רֹובָּכ  : : prpsדובכ לכ | +4  (Norzi); 1 prb 

dp; ins prbול | 9 624 600008  Cp 5, 4 2MSS Vrsהָיָהְו | ל 41? (>6) |  
 e) עמשנ 'ל) עֵּבׁשִנ ןֵכָל cf( 22,14); קזקs יִנדאַּב (2 dom:ממ) קצס ינואב |

‘DD; prps nih (Dt 32,24).13 21155  
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 קָחילָבל ָהיֶפ הָרעֶפּו ּהָׁשְפַנ לּואְׁש הָביִמְרַה ןכָלי
 :ּהָּב זָעְו הָנּואָשּו ּהָנֹומֲהְו ּהָרֲָה דר
 :הָנְפְׁשִּת םיֵהֹבְנ יגיעו ׁשיִאלּפְׁשיַו םָרֶא חש
 :הָקְִָּב ׁשְָּקִנ שודקה לֵאָהְו טַפְׁשַמּב תֹוֲאָבְצ | הָוהְי ּהָּבְנויֿ
 ס  ּולָכאי םיִרָנ םיָחַמ תובְרֶחְו םֶרָבָדְּכ םיִשְבְכ עָרְול

 :הָאָּטַח "הָלְנעָה 'תֹוֲעכְו אושה ֵלְבַחְּב ןֹנָעַה יִכְׁשְמ יָה
 הֵאְרִנ ןעֶמָל והשעמ הָשיִחְי ורֶהַמְי םיִדְמָאָהי

 ס | :הָעָדְגְו לֵאָרְׂשִי שוָרְק תצע הָאּובְתְו בֶרְקַתְ
 עֶר בוטלו בוט עָרָל םיִרָמְאָה יֹוָה>>
 ס:רָמְל קֹותָמּו קֹותָמְל רמ םימש ְּךְׁשתְלרֹואְו רואָל ְּךׁשֲח םיִמָש

 ס :םיִנֹובָנ םָהיֵגְּפ דָננְו םָהיֵנֹיֵעַּב םיִמָכַח יוהי

 :רָכָש סמל לַחדישְנַאו ןיי תוּתְשְל םיִרּבִג יוה 2

 פ ומ ּוריִָי .םילידע תֶקְצְו דַתָׂש בקע עֶׁשר יָקידַמ
 הָּפְרִי הָבָהָל ׁשׁשֲחְו שא ןֹוׁשְל שק לבָאָּכ ןכָכיי

 הלעי ק קבָאָּכ םֶחְרַפּו הָיָהִי קַמַּ םֶׁשְרְׁ

 :ּצֲאָנ לָאְרְשְיְשודק תַרְמֲא תֶאְו תֹואָבְצ הָוהְי תרֹוּת תא ּוסָאָמ
 הכו ויָלָע יִדָי טיו ומַעְּב הֶוהְיְ"ףִא .הָרָח ןָכילעפ

 תֹוצּוח בֶרָקִּב הָחּּסַּכ םֶתָלְבִנ יִקְּתַו םִרָהָה ּוָמְריְ
 :היּוטְנ ֹוָרָי דֹועְו ופא בָׁש-אְל תאז-לֶכְּב

 ץֶרָאָה הצקמ ול קרשְו קיחְרמ םיוגל סְנ-אָשְנְו
 :אוָבִי לק הָרִהְמ הָגַהְו

 ןָשיי אָלְו םּונָי אל וב לש ןיִאו ףְנֶעְדיִא
 :ויִלָעָנ ְּוָרְׂש קּתנ אָלְו ויֵצָלֲח רָֹזַא חַּתְפַנ אָלְ
 תֹוְכְרְּ ויִתּתׁשִלְָ םינּנְׁש ויִצָח רשאי

 :הָפּוסּכ ויִלּנְְַו ּובְׁשְחְנ רֶצַּכ ֹויָסּוס תוָסְרפ

 הגיר םיִריְִכּכ גַאְׁשו  איִבְלּ ול הָגֲָׁש>
 :ליִצַמ ןיִאְו טיִלְפיְו ףֶרַט זחאיו

 םִיתַמַהְנְּכ אּוָהַה םיָּב ויָלָע םֶהְנִיְופ
 פ = :'ָהיִפירְעְּב ךָשח ירֹואָו רצ ךשחי-הָּגהְ קרא טָּבְנְו

 הלנה . ;.רוׁשַה|  | 18 * prתֹובָרֲחְו?)  (ft gl 1://כ | 17 6 םִיָדָ ₪ % 16
  14MSS 'Qi | 23 1 c pauc MSS 684 pqs || 24 8 pO | 25--30 trsp postל
Io,4; ante 25 exc vs nonn || 26 1? יִוגְל / ול | 28 sic 8; mlt MSS W | 29 Q 

 הָיְפ=). ? )ve1נַאְׁשְ א גַאָשְו | 30 **1 רֹוָאְו רַצ ְךֵׁשְח | ל ?1 םיִפ-
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 אַפּכ"לע בֵׁשי ינֹדַא-תֶא הָאְרֶאְו ּוהּיּוְע ְּךְלמַה תֹומ"תנׁשְּבי 6
 ול לַעַַמ ו םיִדָמְ םיִפְרָש ":לָכיִהַהתֶא םיִאָלְמ ויָלּוׁשְו אֵׂשֵנְו םֶר
 הָּפכִי םִַּתְׁשבּו ויֹנְפ הָּסַכִיִיְּתְשַּב דָחֶאְל םִיַפָנְּכ שש םיפנְּכ שש
 רַמָאְו הָזלֶא ָהָז אּרָקְו :ףפועי םִיּתְשְבּ וילנר

 :דובּכ ץֶרֲאָה-לְכ 'אָלְמ  תֹוָאְבִצ הוה יִׁשֹודָק שקשה
 רַמאָו5 :ןָשֶע אֵלָי תִיּבַהְו אָרוקה לּוקַמ םיִפְּסַה תומַא רענרצ

 יָבֹנֲא םִיַתַפְׂש"אַמְט ׁשיִא יִּכ יִתיִמְדְניִכ לייא
 בשי יֵכֹנֲא םִַּתַפְׂש אַמְט-םע ְךֹותְבּו
 :יִניֵע ּואְר תֹוֲאָבצ הָוהְי ֵלַמַה"תַא יִּ

 לעַמ חקל םיַחְקְלַמְּב הפר ודָיְבּ םיִָּרָשַה ןְמ לָחֶא ילֲא העני

 :רָבְּת ּךְתאָּמַחְו נע פו תש לע הז לג הנח
 ּנלָּדְלִי יָמּו תַלְׁשֲא יִמדתֶא רַמא יִנדַא לוקתֶא עַמְשֶאְול

 הנה םעל ַתְרמָאְו ךל רַמאנפ :ינֲחָלׁש ינְנה רַמאָ
 ּערת"לַאְווָרָּאְּו .ּניִבְתלְַו עומש עְמש
 עשה ויְניֵעְו רָּבְכַה ויִנָזֶאְו הֶּזַה םֶעָהדבְל .ןמָשַהי

 רו בש1 ןיִבָי בבל עֶמְׁשִי ויָנְזֶאָבּו ויניִעְב האָר
 רָמאֹי ינדַא יֵתָמ-רַע רֿמאָויי

 בשוי ןיִאַמ םיִרָע ואש רֶׁשֲא דע
 :הממש הָגַשִּת הַמְדאַהְו םֶדָא ןיֵאַמ םיִּתְבּו

 :ץֶרֶאָה בֶרְקַּב הָבּזעָה הָּברְו םֶדָאָהזתֶא הָוהְי קֶחְרְוי
 *ןולאָכְו הָלאַּ רעְבְ הָתְיֲהְו הָבָשְו הָיְיִשע הָּב דעו

 פ | 'ּהָּתְבַצַמ שדק עֶרזי מב תַבָצַמ תָכְלְָּב רֶשֲא
 ןיִצְר הָלְע הדּוהְי ְּךֵלָמ הינע םֶתּויְןְּב זחא יִמיִּב יהיו ל

 ָהְיְלָע הַמָחְלַמל םלׁשּורְי לֵאָרְׂשִיְלַמ והילַמְר- ןֶב חקַפּו םָרֵאְדִלִמ
 "לע םָרֲא הָּמְנ רמאל * ו תיבל דיני :'ָהיִלָע םֶחְלַהְל ילָכָי אָלְו
 ס  :ַחּורִדיִנָּפְמ רעָידיִצַע עוְנָּכ ומע בָבְלּ בבל עניו םִיָרָפָא
 בּושי רַאְׁשּו הָּתַא זַחֶא תארקל אָנאֵצ ףהיעשודלא הָוהְי רַמאיוצ
 :סבוכ הנש תָלָסִמלֶא הָנּויִָעָה הָכְרְּבַה תלְטּת הָצְקלֶא דב

cf Vrs | 7שודק? || * 1? הָאְלַמ,  ig1001155 הוהי || 3 == סז Cp6,1.8ca 
(m cs) ctb | lc ca 100MSS69 רַאָשִּת |13? 4  rz; | קrמ cתֹונָמא | זס 1? בש) |  

 Seb (6?) Ay )0 guae expandit |? תחלשמ] (ramos suos || = >699 ;1?"מַמ 'ק'ז |

 |Cp7,1°1?c62R 16,5 plur ל ? vel *נאdl(>2R)| 2prpsnn הָנֶח | prps*3ילַא.

 :ול אָפְר
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7,4—22 JESAIA 561 

 יֵנְׁשִמ ְּךַר-לַא כנה אָריִּת-לַא טקֶשַהְו רָמָשַה ויָלֵא ּתְרַמָאְו+
 :ּוהָיְלַמְדְוַבּו םֶראַו ןיִצְר ףָאיִרֲחָּבי הָלֲאָה םיִנָשַעָה םיִדּואָה תוָבְנַז
 הֶלַעַב< :רָמאַל הָיְלַמְר"ָבּו םִיָרָפֲא הָעְר םָרֲא דךיָלָע ץַעְיְרִּכ ןעיפ
 ךְּב תֶא ּהָכּוּתְּב ְּךֵלַמ ּךיִלְמַנְו ּוניִלֲא הָנֲעקְבַנְו יהָּנַציִקְנּו הָדּוהיִב

 ם  לֶאָבַמ
 :הִיִהְת אָלְו םּוקָת אָל הֶוהְי יגֹוֲא רַמָא הָּכל
 ןיצר קׁׂשַמַּד ׁשֹאָרְ שמ םֶרַא שאר יב

 :םַעָמ םִיַרְפֲא תַחָי הָנׁש ׁשֵמָהְו םיִשָש דועְבּו
 והילמְרְּב ןורמש ׁשאָרְו ןורמַש םִיֹרְפֲא שארפ
 ס  :יּונַמָאַת אֶל ייִּכ .ונימאת אל םַא

 הֶזהְי םָעַָמ תוא ָךְלדלַאְשיי :רָמאָל זחֶא"לֶא רֵּבַּד הוהְי ףָסּויַופ

 לָאָָאדאל חש רָמאוַ= :הָלְָמְלְּבְנַה וא הלְצַׁש קמעה ְּיַלֲא
 םָּכִמ טעֶמַה ךֶנָר תב אָנּועְמש רֶמאיַו :הָוהְי-תֶא הָפְנַאדאָלְ
 םָכָל אּוָה *ינדא ןתי ןכָלי :יֵהלֲא-תֶא םּג ּואָלַת יִכ םיִׁשְנֲא תֹואְלַה
 הָאָמָחפ :לֶא ּונָמַע ֹוָמָׁש יתאַרָקְו ןּב תֶדְליִו הָרָה יהָמְלַעָה הֵּגַה תוֶא
 רַעּגַה עָדָי םֶרָסְּב יי :בוטַּב רֹוָחָבּו עֶרְּב סֹואָמ ּוָּתְעַנְל לכאי ׁשַבְדּ
 יִגָש יָנְפִמ ץֶק הָּתַא רֶׁשֲא הָמְדאָה ָבעַּת בוטּב רֹוָחָבּו עָרְּב סוָאָמ
 רֶׁשֲא םיִמָי ףיִבָא תיִּבלַעְ ףמעהלעו יל הֹוהְי איִבָיַז :ָהיִבְלְ
 ס רישא למ תֶאי הָדּוהְי לעַמ םִיַרְפֲא-רּוס םימְ אדאל

 בּובול הָוהְי קְרָשְי אּוּהַה םויַּבו הָיָה
 :רּושַא ץֶרֲאְּב רשא הְרובְּדְלְו םִיָרְצִמ יִראָי הָצְקִּב רֶשֲא

 םִעְלפַה יִקיִקְנְבּו תותַּבַה ילֲחנְּב לכ ּוֵחְנְו ואָבּוופ
 | :םיִלְלֲהּנַה לכבו םיִצּוצֲעּגַה לבג

 רּׁשֲא ֶּלמְב'לָהֶנ ִרְבְעְּב הָליִכָשַהרַעַתְּב יָנדֲא חָלנְי אּוַה ביי
 ם  :הָּפְסִּת ןְקנַהתֶא סגְו םִָגְנַרָה רַעָשְו שאָרֶהתֶא
 :ןאְצהיִּתָשּג רקְּב תַלְגָע שיִאדהיַחי  אּוהַה םויַּב הָיָה
 הֶאְמַח לכאי בֵלֲח תושע ברמ היָהְו>>

 :ץֶראָה בֶרְקְּב רֶתּונַה"לְכ לאי ׁשֵבְדּו הֶאְמַחְיִּ
4b 6% aliter | 5 ° <6% | 6 1? הָנְקיִצְנּו | ל 1? לֶאבט 66) 6 Tagen) | 
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 902 היעשי 7,238,13

 אּוהַה םוויַּב הָיָה

 ףָסַּכ ףַלְֶּב ןּפַג ףַלֶא םָשהְיַהְי רשא םוקְמדלְכ היה
 :הָיְהָי תִיָשַלְו ריִמָשל

 :ץֶרָאָתְלָכ הָיָהְּת תו ריִמָשִיִּכ הָמַָש אבי תַשְקְכּו םיַצַחַּב
 ןורדענ רּדְעַמּב רֶׁשֲא םיִָהֲה לָכְו

 תִיָשְו ריִמָש תֶאְרִי הָמָש אֹובָת"אְל
 סם  :הֶש סַמְרַמְלּו רוש חַלָשַמָל הָיִהְו

 שונָא טֶרָחְּב ֹויָלֲע בֶתְכּו לודָנ ןֹונְלג ךְלְחק יֵלֲא הָוהְי רָמאיַוי 8
 ןכה הָיִרּוְא תֶא םיִנָמָאְג םיִדע יל הָדיֵעָאְוי :זב שח ללש רֶהַמְל

 פ ב דָלַתַו רָתַו הֶיְֵנַה"לֶא ברא :ּוְיְכְרְבִי ןּב הָיְרכזתֶאְו
 עדי םָרָמְּב יִכ< :זּב שֶח לָלָש רֶהְמ ומש אָרְק ילֶא הָוהְי רָמאּיו
 נפל ןורמְש לֶלֶש תֵאְו קָשָּמּד ליִחתֶאו אָשִי ימֲאְו יִבֲא אָרְק רעבַה
 :רֶמאָל דוָע ילֶא רּבּד הָוהְי ףָסופ ס רוש ְךלַמ

 טָאְל םיָכָלְהַה חלשה ימ תֶא הוה םָעָה סַאָמ יִּכ עפ
 :ּוהָיְלַמְרְִוִבּו ןיִצְרִתֶא שושְמּוי
 םיִמּוצַעָה רָהָּנַה יִמדתֶא םָהיִלְע הָלַעַמ יִנדַא הֵּנַה לוד

 םיִּבַרָהְו] ּובְּכ"לְּכ"תֶאְו רוׁשַא ךלַמיתֶא

 ויָתודְנלָּכְיע ּךַלָהְו יקבע הלו
 עיִגְי ראָוצְדע רַבָעְו 'ףמָש  הָדּוהיִּב ףָלָחְו

 פ לא ּונָּמִע 'ָּךְראדבחר אָלְמ ויָפָנְכ תוָטֶמ הָיָה
 ץֶרָאְדיִקְחְרְמ לכ וניזאהְו ּוּתֹהָו םיִמע ּועָר

 :ּותְחָו ּוּזִאְתֶה ּותחְו ּוָרְזאְתה
 ס  לָא ּונָמַע יכ םּוקְו אָלְו רֶבָד ּורְבּד רַפְתְו הָצֲע ּוצֲעיס
 דסַעָק רהב תָכְלִמ ינסו דיה תקָזחַּב יֵלֲא הָוהְי רַמָא הכ יי
 :רֹמאָל הּזַה

 רָשָה הָּנַה םעָה רָמאיִרָשַא לָכָל רֶׁשָה ןּוָרְמאְת"אל
 :םָכְציִרעַמ :ּוציִרַעְת אָלְו ּואְרִתדאל וָאָֹומ"תָאְ

 אּוהְו םָכֲאָרֹומ אּוָהְו ּושיִדְִת ותא תָֹאָבְצ הָוהְידתֶאיי

 Cp 8, 216 685 הדיעָהְו | 6 = 1 קזל יֵנְּפִמ סֹוסָמּו | 8 * 18155 \W' | ל קrק
sic 8 6 mlt MSS; ca 4oMSS Edd 'n12 | כ prpsיִּכ ץרָאס | 9 6% ועד | זז  

 שרק vel שדק || 13 prps (retento רשק in 12( ּוריִשְקַת.



6 JESAIA 563 

 לֵאָרְׂשִי יֵּתְב יגשל לּוׁשְכִמ רּוצְלּו ףנ3 ףֶבֲאלּו שָּדְקִמְליהָיָהְויא
 :םָלְׁשּוְרי 'בָשויְל שקומלּו חַּפְל

 פ יודל שקנו ּורָבְׁשנו ולְפנְו םיָּבַר םֶב ּולְשְכְוי
 ויָנְפ ריּתְסַּמַה הֶוהיִל יִתיִּכַחְני יָדָמְלְּב הָרות םֹוִתֲח הָדּעְּת רוָצי
 הָוהְי יִלְַתְב רֶׁשֲא םיִדָלְיְו יִנָא הגַהי* :וֶליִתְּוקְו בקע תָיּכמ
 :ןויצ רֵהְּב ןכשה תֹואָבְצ הָוהְי םַעַמ לֶאְרְשיְּב םיִתְפּוְְלּו תּוְתאָל

 םיִּפְצַפִצְמַה םיִּנעְּדִיַהְלֶאְו תובאָהדלֶא ּושְרּד םֶכיִלַא ּוְרָמאַיְדיִכְופ ם
 :םיִתָמַהְדלֶא םייחה דֵעְּב שרי ויָהְלֶאלֶא םעאולה םיִנְהַּמַהְו

 :רַחָש וליִא רש הזה רָב ֹורָמאְי אליס הָדּועְתלְוהָרֹתְל=>
 ףּצְקְתהְו בערי-יכ הָיָהְו בֶעָרְו הָשקְנ ּהָּב רֶבָעְויי

 טיִּבַי ץֶרָאְלֶאְו> :הֶלָעָמָל הנֶפּו ויָהלאֵבּו וָּכְלַמְּב לקו
 :חָּרְנִמ הָלֵפֲאַו הָקּוצ ףּועְמ הָכֵׁשֲחַו הָרֶצ הָּגַהְו

 ּהָל קצּומ רָשַאל ףעומ *אָל יִכּ
 דִיִּבְכַה ןֹורֲחֲאָהְו יִלְּתְפנ הָצְרֶאְו ןּולבַז הָצְרֶא לֶקַה ןושארָה .תעכי
 :םִיֹוּנַה ליל ןדךיה רֶבַע םיַה רד

 לָנ רו אר ְּךֵׁשּב םיִכָלְהַה םֶעָהִי 9
 :םָהיֵלֲע ּהָגְנ רּוֶא תֶוְסְלַצ ץֶרֲאְּב ישו
 הָחְמַשָה ְתְלְדְנַה אֶל יֹוּגַהי יִּבְרַהְ

 ריִצְקּב תַחְמְְּכ ליִּנְפְל ּוחְמַׂש
 :לֶלָש םֶקְלַחְּב ּוליִנָי רֶׁשֹאּכ

 ומָכָש הָמַמ תֶאְו ולָּבְס לַעְדתֶאויכ
 :ןְיְדִמ םיְּכ תְּתַחַה וב ׂשגֹנַה טבְׁש

 םיְִדְב הְָלְּמ הָלְמׂשְו שערב ןָאס ןואְסִלָכ יֵּב
 ׁשֲא תָלְכַאְמ הַפַרְׂשִל הָתְיָהְ

 ּונָלןְּ ןְּב ּונְלְדְלְי ךָלי"יִּכפ
 ומש יארקיו ֹומְכְׁש לע הֶרָשִמַה יִהְּתַו
 :יםּולש-רׂש דַעדיִבַא רוב לא" ץַעוי א

 ְּכלְממלעֶוֵָדאֵּמּכילע ץקיא םֶלָשְלּו הֶרׂשמַה הסל
exc vb nonn, cf 66 |ןבאל | ל ?ג155 66536 יֵבׁשֹויְל || 20 ?  s14 ** קזק 
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 564 = היעשי 9-3

 הָקְָצַּו טַפְׁשִמְּב הָדְעְְלְו ּהָתא ןיִבָהְ
 ס | ותאְזהָׂשַעַּת תֹוִאָבצ הָוהְי תֶאְנִק םָנֹוע-דעְו הָּתְעַמ

 :לֶאָרְׂשיְּב לפָנָו בֶקעְּב ינדא חלש רַב
 ןורמש בשויו םִיַרְפֲא ולָּכ םַעָה ֹועְדיופ

 :רמאל בבל לגב הוֲאנְּבי
 :ףיִלֲחנ םיִזְראו ּועְרְּג םיִמָקַׁש הָנְבַנ תִיזְנְו ּולָפִ םיִנָבְל

 :ךסְכסי ויִביִאתֶאְו ריִלע ךיְִר יִרְצַתֶא | הָוהְי בגני
 הָּפ"ְבְּב לֶאְרָשְידתֶא ּולְכאָיַו רֹוחָאָמ םיִּתְשְלְפּו םֶדָקִמ םֶרַאיי

 :היּוטְנ ודָי דוַעְו ופָא בָש-אל תאז-לָכְּב
 ם :ּושְרֶד אָל 'תואְבְצ הָוהְי-תֶאְו ּוהָּכַּמַה-רַע בש-אל םעָהְו 2

 :דָחֶא םֹוָי ןִמְנִאְו הָפּכ בֶנְנְו שאָר לֵאָרְשִיִמ הוהְי תרי
 :בָנֶּזַה אּוָה רֵקׁש-הָרֹומ איִבְנְו שאָרֶה אּוָה םיִנָפאּושְּו ןָקניי
 :םיִעָלְבְמ ויִרָשָאְמּו םיִעְתַמ הָוהםֲעָה יִרָשאְמ ּויָהי5ַ
 יָתנְמְלַא-תֶאְו ויִמתְותֶאְו | 'יָנַֹיחמְשיהאָּל וילוחב"לע ןּבלַעפ

 םַתְרָי אל] הָלְבְנ רב הָּתִלְבְו ערמּו ףָגְח ּולָכ יִּ
 :הוטנ וָדָי דֹועְו ופַא בשאל תאזלכְּב

 לכאת תיִׁשְו ריִמָש הַעְׁשִר ׁשֵאָכ הָרַעְביִּכַל
 :ןָשָע תּוִאַּג ּוכְּבַאְתו רעיה יֵכְבְסְּב תַצַּתַו

 יׁשֲא תָלכֲאמְּכי םעָה יֵהְיַו ץֵרֲא 'םָּתְעִנ יתֹואָבְצ הָוהְי תָרבָעְי
 :ּולְמְחְי אָל ויָחָא-לָא שיא
 ועָבָש אָלְו לאמְׂש-לע לכאיו בֵעָרְו ןיִמי-לע רוני

 :יולכאי 'וערְז-רׂשְּב שיא
 הָדּוהי-לע הָּמַה וָּדְחִי .הָשַנְמדתֶא םִיֹרְפֲאְו םִיפֶא-תֶא הָׁשנְמ>

 ספ  :הּיּוטְנ וָדָי דוָעְו ופא בש-אל תאזדלֶבְּב

 :ּובתּכ לָמְע םיִבְּתַכְמּו ןָאיקקח םיִקָקחַה יקי 0
 יִמַע יֵנֲע טַּפְׁשִמ לֶנַלְו םיִלּד ןיִדִמ תוטל

 :ּוזְבְו םיִמותְ-תֶאְו םֶלָלָׁש תֹונָמְלַא תֹונְתל
 אֹוָבְּת קָחְרְמִמ הָאֹוׁשְלּו הָּדָקְפ םוָיָל ּוׂשֲעַּת-הָמּו

 8 exc vb nonn (exempl gr גרמאאי יִּכ) | ro ** ca 40155 ‘ר יִרָש; 6רַה יִרָצ
 ןיצ (קזס ןיצר הרצ); 1 הֹרָצ || 12 * 16 115 הָּכַּמַה (גנ ּוהָּכַמ) | ל >6*%) || 16 1

vel 1? NDW™ cf arab samuha, clemens fuit || * frt dlחספי),  frt NW. (pr 
 (ct) | 8° 41; >6 | ל 1 פופ 6 66 הָתָּצִנ (ט הָעְתִנִ)) | << תק יֵלְכֹא ּומְּכ

 שיא 2( | 1g ** trsp (om WN?) in fin vs 18 ||« 6** (000\656) 8 ועַר



10,4—16 JESAIA 565 

 :םָכְדֹוְבְּכ ּוְָזַעַת הָנֲאְו הָרְעְל ּוסּוְנֶּת יִמ-לֲע
 לָפִי םיִנּורֲה תַחָתְו יריִסַא תַחּת עַרָכ יִתְלַּב

 ס  להְיּוטְנ ֹוָדָי דֹועְו ופָא בֵׁש-אל תאזדלֶכְּב
 :יִמָעַז יםֶדָיְב אּוְהדהָטַמּו יִּפַא טְבׁש רּושַא יוה5
 ּוָּוצַא יִתָרְבֲע םעדלעו ונָמְלָשַא ג ףְנֶח יוגב

 :תוצּוח רָמְּ סַמְרַמ ומישלו זַּב זָבְל לש לֵלְׁשְל
 בֵׁשְהִי ןכדאל ובְבְלּ הָּמִדְי ןְב"אל אּוהְוז

 רמאי יִּכ | :טעְמ אל םִג תיִרְכַהְלּו ובָבְלִּב דיֶמְׁשַהְל יִּב
 ונֶלַּכ שיָמְּכְרַכָּ אְלֲהַ :םיִכְלָמ וָּדִחִי יֵרְׂש אלה
 :ןורמש קְׂשַמַדְכ אָלימֲא תֶמֲח דַפְראְכ אלא

 ליִלֲאָה תַכְלְמַמְל יִרָי הֶאצַמ רָשַאָּכ

 :ןוְרֶמְשמּו םַלׁשּוְריִמ | םֶיֵליקפ
 ָיָכיִלֲאָכְו ןורְמְׂשִל יִתיִׂשָע רֶׁשֲאּכ לָהּ

 ס  :ָהיִּבצֲעַלְו םַלְׁשּוְריִל הֵׂשֲעֲא ןַּכ
 דקֶפֶא םֶלְשּוריִבּו ןויצ רַהְּב ּוהָׂשעמ-לְכ-תֶא יִנדַא עצבוײיּכ הָיָהְוי
 רַמָא כי :ויניע םּוְר "תַרָאַפַתַעְ רוש אדל בבל 9דג-ירָפ- לע

 יִתּוָנְבִנ יִּכ יִתָמְכֲחְבּו יִתיִׂשֲע יִדָי ַתַכְּב
 ייתָׂשּוׁש *טֲהיֵתְדיתעו םימַע תלּובְ ויריֵסָאְו
 :םיִבְׁשֹו יריב ידיִרֹואְו

 םיִּמעָה ליִתָל יְֵיָקב אָצְמתַיי
 יִּתְפַסֲא יִנַא ץְרָאָהלְּכ תֹובְזע םיִציִּב ףֹסאָכְו
 :ףצְפצִּו הפ הצפּו ףנָ רדנ הָיָה אָלְו

 ופיִנָמלַע רושמה לּדַּגְתִידִא ּוּב בצחֶה לע ןורגה ָאָּפַתיַהי
 ס :ץעדאל הָטַמ םיִרָהַּ יןימיִרמיתֶא פָבָש ףיִנָהַּ

 כ וינמְַׁמְּב תָָֹבִצ הָוהְי ןוָאְה חלש ןכליֿ
 :ׁשֲא דֹוָקיִּכ דקו דק ֹוָובָּכ תַחָתְו

ca 5,25[4 **1?. כ יִּתְלַבְל; קזק ריִֹא תַח תֵעַרֹכ יִּתְלַּב | ל  Cp ro, 
 5 ~°? ?gletl הֶטמו 9MSS) ּוהָטְמְו), vel 16 6 pro 5b tantummodo אוה

Xalavvn (cf Am 6,2), ass Ku/lani || 10 prpsםדיב | 60 ומושל | 9 6  

 הָּלֵאָה (לֵאָה) תבל 4 0: sed 1 prb 48 | 12 6 érdza;1?®י | ז3 *] 'אָו <
 ואו 614 | ל 0 'דו--, א "די || = תוז MSS יתיפוש | 5 א ריִּבַאְּכ , 0 ריִבַּ

habitantibus; prpsח6ג616 א0ד01א0טן16ע06|  [kai ceiowירע D6?% "זיו ) 

 פע( | 15 5 516 8 6 1157 +1; mlt MSS Edd minus recte תאו | 6
g9MSS 1b— || 16 >3MSS 6. 



 566 = היעשי 33—10,17

 הָבָהָלל וודה ׁשֹאָל לֵאָרְׂשִײרֹוָא הָיָה
 :דָחֶא םּוְְּב וריִמְשּו ֹותיִׁש הָלְכֲאְו הָרעָבּו

 הלכי רָשְּבדִעְו שָפְגִמ וְמְרכְו ורְעי דוָבְכּו
 :סקנ סָקְמַּכ הָיָה

 ספ סבתי רַעָנו ּויָהְי רֶפְסַמ .ורְעַי ץע רַאשּויפ
 אּוהַה םויָּבו הָיָהְו

 בקעיזתיִּב תטילפו לֵאָרְׂשִי רֶאְש דוע ףיסוידאל

 :תָמָאְּב לֵאָרְׂשִי שרק הוהְי-לע ןַעְׁשִנְו ּוהָּבִמילע ןָעָשַהְל
 :רוְִג לָא-לָא בקע רֶאְש בּוׁשָי ראשי
 םִיַה לוָחְּכ לֵאָרְׂשִי ָךְּמַע הָיְהְייֶא יִּכ

 :הָקָרְצ ףטוש ץּוָח ןֹוְְּכ ּוְּב בּוָשָי רֶאְש
 פ וץְרָאָה"לְּכ בֶרָקְּב הָשע יתֹואָבְצ הָוהְיי ינדא הָצְרֶחְְו הָלָכ כי
 רּושאמ ןויצ בשי יִמע אָריִּת"לַא תֹואָבְצ הוה ינדא רַמָאהְּכ כל

 טוש תואַּבִצ הָנהְי ויָלָע ררועו:6 :יםָתיִלְבַּת-לַע יֵּפַאְו 'םַעַו הֶלְב

 :םִיָרְצִמ ְּךרְָּב ואָשְנּו םיהילע ּוהּפַמּו בֶרוע ריִצְּב ןידמ תּכמְּכ
 אּוהַה םִויַּבוהִיָהְו7

 לָּבִחְו ףֶראּוצ לעַמ ּולֲעְו ְּךַמְכׁש למ לָּבִס רּוסָי
 תָיעדלע אָּב :ןְמָׁשײינְפִמ לָע
 :יָכּכ דיִקְפִי שָמְכְמְל ןוָרְנמְּב רֶבָע

 ּונָל ןוֵלָמ עבָג הָרְבְעַמ ּורָבָע
 :הָסָג לּואָש תַעְבְּג הָמְרַה הָרָרָח

 הֶׁשְיָל יִביִשְקַה םיִלתּב נק יִלָהְצי
 הָגֹמְדִמ הָדְניי :תֹוִתָנֲע הָיְנִ
 רָמְעַל בָנְּב םויַה רוע= :ּוזיִעַה םיָבּגַה יבש
 ס :םֶלָשּורָי תַעְבַנ ןויצדתיּב רַה ּודָי הָפנְ
 הָצְרעֶמְּב הָראָפ ףעֶסְמ תואָבְצ הָוהְי ןּורָאָה הגה

 ּולְָּׁשִי םיִהֹבְּגַהְו םיִעָָּנ הָמּוקַה יִמְרְו
TW, 6MSS23 °° 24 <6°)( || 25 * 1? יִמַעַז | ל 22155  | (hapaxleg)18 ?  

 םתילכת; קזקפ םתי לַבָּת-לע | 26 >6* | 27 =* 6; קזקs הָלֲע ולָּרְחִי ךךאוצ
 דֵדׂש ןֹפַצְמ, ג ןמרדיִנָּפִמ הלע : לָּבִחִ 'צ cf 6 [karapBapncetal] et hod) ל

ad orient a Bethel [Jdc 20,45. 47[( | 28 8 W— | 30 1 6 (64)8 ny | 32 1 6 
Q Vrs N3|| 33 ca 501155 i. 



1-14 8 567 

 סולו ריִלאּב ןוְנְבְלַהְו לֶזְרּבּב רַעָיַה יֵכְבָס ףקנְוא
 :הָרְפִי ויָשְרָשִמ רֶצְנְו יִשִי עזְגִמ רֶטֲח אָצְיַוי 1

 הָניִבּו הָמְכָח ַחּוְר הָנהְי חּור ויל הָחְנְו
 :הָוהְי תֶאְרִיְו תַעַּד ַחּוָר הָרּובְנּו הָצֲע חור

 הָוהְי תֶאְריְּב "ותיִרַהְי
 :חיכוי ויָנְזֲא עָמָשְמְל-אְלְו טופָשָי ֹויָניֵע הָאְרַמְל-אָלְו

 ץֶרָאְ"ועָ רוׁשיִמְב ַםיכוהְו םיל קֶָצְּב טפו
 :עָשְר תיִמָי ויִתְפָש חּוְרְבּו ויפ טְבָשְּב 'ץֶרָאהִָּהְו
 :ויִצָלַח רֹוָזַא הָנּומֲאָהְו .ויָנְתֶמ רוזַא קדָצ הָיָה

 ץּברי ידְּגדםִע רָמָנְו ׂשֶבָּכדַע בָאְז רג
 :םָּב גהנ ןטק רַענְו וָּדְחַי יאיִרְמּו ריִפְכּוי לָנָעְו
 -ןהירלו ּוצְּבְרִי וָדְחַי הָניִעְרִּת בדָו הָרָפּוז

 ןַתַּפ רָח-לע קני עשו בתל רֶקגּכ הָיְראְו
 :הָרָה וָהָי לּומָג ינועפצ תַרּואְמ .לַעְו

 שק רכב .ּותיִחְשַייאְַו וערי
 פ םיִפַכְמ םל םיַמּכ הנהיתֶא הָעַּד ץֶרָאָה הָאְלמ"יּב

 םימע סֶנָל ֹדַמֹע רֶׁשֲא יֵׁשְי שְרֶש אּוהַה םִוּיַּב הָנָהְוס
 פ  :דֹוְבָּכ ֹוִתָחְנְמ הָתְיָהְו ּוׁשְרְדַי םִיוג ויל

 ודי יתינָשו ינדא ףיסוי אּוהַה םֹוִיַּבוהָיָהְויז
 םִולצַמָמּו רושאמ ֵאְׁשִי רשא מע רֶאְש-תֶא תֹונקָל
 :םִיַה ייִאְמּו" תַמֲחַמּו רָעְנָשִמּו םליעמּו שּוכַמּו סוָרְתַּפַמּו

 לארשי יחְדנ ףַסֶאְו םיוגל סג אָׂשָנונ
 :ץֶרֶאָה תֹופְנַּכ עּבְרַאמ ץֵּבַקְי הָדּוהְי תוָצְפְנּו

 ּותרָּכי הָדּוהְי יִרְרְצְו םִיְֹפֲא תֶַאְנק הָרָסְוי
 :םיִרְפָאדתֶא רַציזאָל הָדּוהְיְו הָדּוהְי-תֶא אָגקְיאָל םִיַרפָא

 םֵדְקיַנְּב"תֶא ב וָרְחַי הָמַי םיִּתְׁשלּפ ףֲתָּכְב ּופעְוי
 :םָּתְעַמְׁשִמ ןומע יִנָבּו םֶדָי ַָלָׁשִמ בָאומּו םודֶא

34 1 ft (bפ) םלךקב | Cp ,זז I Vrs ascendet (ND?) | 3 * 609 éurAticer 
 | טטז6צ (ךי וּב ַחיִנַהְו) | * 455 69928 אל | 4 517 ַיָנעַל | ל 1 :ץרע

5 Vrs ?רזגַח | 6 6% invers (et + Bocknencovrat) | 7 prps הֶניִעְרִתִת | 8 % 

20022 9 caverna 3 1? תָנועָמ( רוח cf Am 3,4; al NID?) || זז * mlt MSS 

 ףֶתְכְב  | = <6%%( | 14 1שא eran; 1? nַהוהי | ל 6 זס



 568 היעשי 13,8—11,15

 םִיִעָּב' רָהְנהְדלַע ֹוָרָי ףיִנַהְו םִיַרְצַמדםִי ןֹוׁשָל תַא הוהְי יםיִרָחַהְוי5
 יוחור | :םיִלָעָּנַּב ְּךיִרְדַהְו םיִלָחְנ העבׁשְל ו ּוהָּכַהְו

 ריִׁשַאַמ רָאָשְי רֶׁשֲא ומע ראשל הָלְסִמ הָתְיַהְי

 :םיָרְצִמ ץֶרַאמ ותלֲע יב לֵאָרְׂשִל הָתְוָה רש
 אּוהַה םִויּב ּתְרַמָאְוי 2

 :ינמחנתּו פא בָשָי יִּב ּתְפַנָא יִּכ הָוהְי ףדוא

 דָחְפֶא אָלְו חַטְבָא .יִתָעּושְי לָא הנה
 :הָעּוׁשיִל יִליַהְיַו : הֶנהְי יה יִתָרְמזְ יִנְיִ
 :הָעּוׁשְיַה יָנְועַּמִמ ןושָשָּב םיִמדֶּתְבַאְשּוכ
 זמָשְב ּואְרִק הָוהְיִל ודוה אּוהה םויָּב םָּתְרַמַאַוצ

 :וְמָש בָּגָעַג יִכ ּוריְִּזַה ויָתליִלַע םיִמַעָב ּועיִדוה
 :ץֶראָהלֶבְּב תאֶז תעלימ הָשָע תוִאג יִּכ הָוהְ ומ
 פ = :לֶאְרָשַי שוק ךְּבְרקְּב לוַרְניִכ ןויצ תֶבָׁשי יֵגְרָו ילַהְ

 :ץֶמָמְָּב ּוהָיְעַשְי הֶזִח רֶׁשֲא לֶבָּב אָשמי 3
 םֶהָל לוק ּומיִרָה סג-ּואׂש ּהָּפָשְנ-רַה לע*

 :םיִביִדְנ יֵחְתַּפ ּואָבְיַו די ּופיִנָה
 יִשּדְקְמל .יֵתינִצ ינאי
 :יִתְוְּג ןזילע יּפֲאל ירובנ יִתאָרְק ג
 בָריםִע תֹומָּד םיִרָהּב ןוָמָה יקי

 :הָמֲחְלִמ אב מממ תֹואָבְצ הוהְי
 םִיָמָשַה הָצְקִמ קֲחְרָמ ץֶרֲאַמ םיִאָּבפ

 :ץֶרֲאָהלְּ לָּבַחְל ֹומעז ילכו הוהְי
 :אֹובי יּדשָמ דשּכ הָוהְ םוי בורק יב לילה
 הָניֵּפְרִּת םִיַדָידִלָּכ ןֶּכ"לַעל

 וּולָהְבְנְו* :סָמְי שֹונָא בָבְל-לָכ
 ןּוליחי הלוי ןוזחאו םיִלְכֲחַ םיִריִצ

 :םֶהיֵנְפ םיִבהָל יִגְפ ּוהָמְתִי ֹוהֹעְֵלֲא שיא
 15 * 659(6) ;epnuwsea 1 בי-- || °° add ? 65% fit 'ר םָצְעְּב | Cp ז2, ז 1 'ּתו

(et frt QW) | 2 * 22155 Vrs --יִת (cf Ex 15,2) || ל <6%)%8( ; frt dl 6 nonn MSS; 
cf Vrs | 5 K תעדימ, 0 תעדומ || Cp 13, 3 trsp huc יִּפָאְל et 1 ft ישדקמ | 
 . cf 6 | 8 deest vb ? cf Paseqתוכְלממ, 1 4



1-2 JESAIA 569 

 ףַא ןורחו הָרְבֲעְו יֵרוְכַא אָּב הֶוהְידוְי הָּגִה
 :הָנִמִמ דיָמְׁשי ָהיֶאְטַתְו הָּמׁשִל ץֶרֲאָה םִׂשָ

 םֶרֹוא ּולָהְי אָל "םֶהיִליִסְכּו םִיַמָׁשַה יִבְכוְכדיֶּבּפ
 :1ךוא .ּהיגידאל ַָרָיְו ותאָצְּב שָמָשַה ּךשֶח

 םנֹוֲע םיִעׁשְר"לעְו הָעְר לָבַּת-לֲע יִּתְדְקַפּויי
 :ליִּפְׁשַא םיִציִרֲע תוַאגְו םיִדָז ןואָנ יִּתַּבְׁשִהְו |
 :ריפוא םֶתָּכִמ םָרָאְו זַּפִמ ׁשֹונֲא ריקא

 ּהָמֹוקמִמ ץֶרֶאָה ׁשעְרְתְו זיִנְרַא םיִמָש ןְּכקלַע

 :וָפַא ןֹוָרֲח םֹוָיְבּו תֹואָבְצ הָזהְי תַרְעְּב
 ץְּבִקִמ ןיִאָו ןאָצְכּו חּדִמ יֵבָצִּכ הָיְהְו+

 :וסּוני ֹוצְרֲאדלָא שיִאְו ּונפִי ֹומַעלֶא ׁשיָא
 :בֶרָחּב לִי הָפְסָּנַהְלָכְו ירק ָּצְמנַה"לָכ
 :הָנֶלְנֶשִּת םֶהיִשְנּו םֶהיִּתָּב וסשי םֶהיִניִעְל שטר םֶהיִללֲעְויפ

 יָדְמ-תֶא םָהיֵלֲע ריִעַמ יִנְנָה ל

 ּובוצפֲִי אל בָהְָו ּובׂשָהי אל ֹהסָכירׁשא
 'הָנְׁשַמַרִּת םיָרָעְנ תֹוִתָשְקּיי*

 :םֶניֵע סּוָחָתאָל םיִנְּבילַע ּומֲתַרְי אל ֹןַטָב"יִרפּו
 םיּדְׂשִּכ ןואְג תֶרֶאַפְּת תֹוכָלְמַמ יִבָצ לֶבָב הָתיֲהְופ

 :הָרֹמע-תֶאְ םֶדָסדתֶא םיִהְלֶא תַכָּפהַמּב
 רֹוָרְו רודדדע ןּכְׁשִת אלו חַצְנְל בשתדאל 20

 :םׁש ּוְבְאְל םיִעֹרו ברע םָש ליאל
 םיִחא םָהיּתְב ּוְֵלָמּו .םייצ םָשדּוצְבְרְויי

 :םעדּודְקַרְי םיִריִעָשּו הָנעֶי תֹונְּב םֶש ּונְכָשְ
 גְָע יִלְכיהְּב םיִנַתְו 'ויָתונְמְלְִּב םיִיֲא להָבָעְוי

 :ּוכשְמִי אָל ָהיַמְנְו ּהָּתַע אֹובָל בֹורָקְו
 -לַע םֶחיֵּגַהְו לֵאָרְשִיְּב דוע רֵחָבּו בקְעַי-תֶא הוהְי םֶחרְי יִּכי 4

 םיִמע םּוָחָקְּצ :בקעי תיבדלע ּומְּפְסַנְו םֶהֹיֵלֲע רּגַה הָוְלנְו םָתָמְדַא
 הָוהְי תַמְדַא לע לֵאָרְׂשִיזתיִּב םָלֲחָגִתַהְו םֶמקְמדלֶא .םּואיִבָהְ
 9 al dl םוי, sed 613 | זס * "וכ frtgl| * 6 ai 6 ‘Qp(e)iwv || זז prps הָתְעַר
 cf) םֶנוע) | 13 6 ּוזְגְרִי | 15 טפפ םט6 ברחב m( 6) | 16 0 הָנְבְכָשִּת | 18 == שק:
 קזפ הָנָשַטְרִת תֹורֲענ ּוצַַּנִי םיִרְעַנְ"ַלָּבְדתֶאְו, cf Jer 23—51,20 | ל 16 5
 639 by} ₪ trsp ft 'ונו -לעו ante 'ונו יִרפו | 22 *1 זז ּונֲעְו; 6 ? ונכשו (6 6

incip cp 14 [per mendum typogr?]) | --ל 1 ָהית (pro (ְךַאְּב' 
Biblia. 37 



Ero היעשי 14,3—18 

 הָיָהְוו ס םֶהיִשְנְנְּב ודְרְו םֶהיֵבְׂשְל םיִכש ּויָקְו תֹוָחָפְׁשִלְו םיִדְבִעְל
 "דַּבַע רשא הָשקה הָרְבַעָהְְִמּו ףֶזנְרִמּו ְּבְצָעִמ ךל הָוהְי חיִנָה םּויְּ
 ְתְרַמֲאְו לֵבְּב ךְלְמ"לע הוה לֵׁשָמַה ְתאְָנְוי ב

 :הָבַהְדִמ הָתְבְש שגנ תֶבְש ךיא
 :םילשמ טֶבָש םיִעָשְר הממ הוהְי רבָש5
 הָרָס יִתְלְב תּכמ הָרְבֲעְּב םימע המ
 יּמָשָח יֵלְּב יףּרְמ םיוג ףַאְב הדר

 :הָנְר ּחְצָּפ ץֶרָאָה"לְּכ הָסְקֶש הָחְגז
 גבל יזרא הל ותְמָש םיִׁשֹורְּב"סג*

 :ּוניִלָע תַרֹּכַה הָלעי-אל ָּתְבַכָש וָאַמ
 אוב תאְָקל ל הזנְר תַחְּתַמ לאש
 ץֶרֶא יִדּותַעדִלָּכ םיִאָפְר ְּךִל ררוע
 :םיונ י יכלמ לכ םֵתֹואְסַּכַמ םִיִקַה

 ולא ּוְרָמַאִיְו ּונֲעַי םֶלָּכפ
 :תְלָשְמְנ ּוניִלא ּונומָ תיל הָּתַאְדִ
 ילְבְנ תִיְמָה ָנואָ לאש דרוהיי

 :הָעַלּוּת ךיִסַכְמּו הָּמְר עֶצִיְךיִתְחַּת
 רחש-ןּב ללה םִיַמְׁשִמ תל יָא

 :םיוג"ילע שלוח ץֶראָל תג
 הָלֲעֲא םִיָמׁשַה ּךֶבָבלב תְרַמֶא הָּתַאְוי

 יִאָסִּכ םיִרֶא לֶאדיִבְכוְכְל לעַמִמ
 :ןֹוְפְצ יִתְּכְריְּב דַעְומ-רַהְּב בֵׁשֲאְו
 :ןֹוילֲעֶל הָמֶּא בע יִתּמִּב"לע הלא
 :רוביִתּכְרְילא דת לאש" לֶא ךָא 5

 ּוננּוּבִתְי ךיִלא וחיָנְׁשי ףילא ךיִאריֿפ

 :תֹוכלְמִמ שיִעְרמ ץֶרָפָה זָנְרמ ׁשיִאָה הוה
 סָרָה ויֵרְעְו רֵּבְּמּכ לֵבַּת םָׂשיז

 םיוג יֵכְלַמ=לָּכ :הָתיְּב יחַתַפ-אְל ויָריִסַא"
 :ֹותיִבְּב שיִא דֹובָכְב ובכש םֶלָּכ

Cp 14, 416 63)8( הָבָהְרִמ }618 תדר (cf 6) | 1 ft ףשח | 9 prps 
 | לֶליַה  | r2 51 6 69 )6000600, Lucifer) bN; alסמו =  )int) | rr 66155םיקָה

 לָּכ (616); ג1 תויוג-לע | 14 ץגזיִתֹומָּב | 15 8 דָר--|| ז7 *1? ָהיֶרֲעְו| ל :1 <
 . v 18םיונ  al (minus recte) trsp + adחַתַפ | 17/18 ו אָלָּכַה תיִּב י.י 'ִסָאל



14,19—I15,1 JESAIA 571 

 בָעְתִנ ירְצַנְּכ יִּדְרְבִּקִמ תְכַלְׁשֶה הָּתַאְופ
 :סָבּומ רֶגפְּכ רֹוביונְבַאהלָא ירו בֶרָח ינְעטְמ םיִנרַה שב
 יהְרּובְקַּב םֶּתִא דֶחָתְדאלפ

 ָתְנְרָה מע ּתָחַש ךְצְרַאיִּכ
 :'םיִעְרָמ עַרֶז םֶכּועְל אָרְִיאָל

 יםָתֹובֲא ןֹועּכ חָּבְטִמ ויִנָבְל ּוניָכָהי
 :*םיִרֲע לבתי ּואְלְמּו ץֶרָא ושָרִיְ למי"

 ןיגְו רֶאְשּו םש לּבְבְל יִּתַרְכהְו תֹוָאָבְצ הָנהְי םָאְנ םֶהיִלִע יִּתְמְקְויי
 יָהיִתאָטאָטְו םִיָמיַמְנַאְו דָּפק שרומל היִּתְמַשְו :הָוהְידָאְנ דָכָנְ
 ס :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ רַמְׁשַה לאָטַאָסִמְּב

 רֶמאַל תֹואָבְ הָוהְ בש
 :םּוקְת איה יִּתְצַעְי רשַאכְו הָתִיָה ןֶּב יִתיִּמִּד רשַאַּכ אלמא

 ונְסּובַא יִרָהְלַעְו יִצְראְּב רושא רָּבָשְל5
 :םִיּנַה-לַּכ) | רּוסָי ומְכָש לַעָמ ולבַסְו לע םֶהיֵלֲעַמ רַסְו
 -לע הָיּוטָּנַה דיַה תאו ץֶרָאָה לכ-לע הָצְעיַה הָצַעָה תא

 ס :הָנְבישי ימּ הָיּוטְגַה ְּיְו רפי יִמּו עי תואבְצ הָוהְיְיכ
 :הָּנַה אָשַמַה הָיָה זָחֶא ּךְלָמַה תֹומ"תַנְׁשּב5

 ּךֶּכִמ טבש רָבָשנ יּכ ל תש יֵחְמׂשִּת-לַאפ
 :ףפועמ פרש ויְרפ עֶפצ אי שֶחְנ רשמי

 צברי חמָבָל םֶנֹיְבאְו .םילד ירּוכְּב עֶר
 :נְרַהְי ְךָתירֲאְׁשּו יִּדׁשְרָׁש בֶעְרָב יִּתַמַהְ

 ל תַשלָפ גֹומָנ | ריַעדיקעַ רעש יליִלַה 31

 :יָעּומְּב דוב ןיִאְו אב ןֵׁשֲע ןופְפִמ יִּ
 רוגייכַאלמ יהָנעי-המּו

 הָמְדְ בָאומ "רע דרָׁש ליל יי .באומ אָשַמ 5
 :הָמְדַנ בָאומדריק דש ליל יּכ

nit26 || = פק ומ  cfדפ * 6 םיִרָהְב (קזס םיִנּורֲהַב); 1 4 || ? קצק לָפַנָּכ  
 vs 20 || 4 Or לע 0 cf Hi] 38,6[ יֵנךַא-לע) | 20 + gloss | ל 6 עַרַמ | 21°68

hic23 * 0" ָהיִתַטְטְו | ? 31155 יִט-- | 28 8  | )g((קםײע; 464 prםֶהיֵבֲא | ל  
 incip cp 15 | 30 *1 ? יִרָכִּב a1) יִרְרַהְב) | * 66 ךערַו (eז גם תיִמָה) | * 9'ָהָא |

vel? excל 1? םיזג,  | prps I'TiBp3 (sed cf Ez 21,21) || 32 5? exc vb CBD?)בז  

 עפ (םיִּתְשִלְפַ) | Cp 15, 1°17 6 6300 ללב 666 cf 21,11) | b 7916 "רע,
37* 



 72 תיעשי 3

 יכָבְל תוָמְּבַה :ֶביִדְו תֶיְּבַה הָיָע
 לולו באומ אָבְדיִמ לע ובָנלַע
 :"הָעּורְנ ןקו"לְּכ הָתְרָק ףישאר"לָכְב

 יָהיָתֹג לע קש ּורָנַח ויָתֹצְִּב
 :יִכָּבַּב דרי = ליֶליְי הָלּכ יִתיֲתֹבֲחְרַּו
 םלוק עַמְׁשנ ץַהי-דֲע הָלָעלֲאו ןובָשָח קעֶזּתַצ

 :ול הָעְרי ֹוׁשְפַנ ּועיִרְי בָאֹומ יִצָלֲח ןפ"לע
 יהיְׁשְלְׁש תנע" רעצדדע "ָהָחיִרְּב קָעְזִי בָאומל "בל

 ּבדהַלעְ בב .תיחולה הָלֲַמויכ
 :*ורעעְי רָבְשתקעז םינרח רד יִּב
 יְהִי תֹוּמַׁשִמ םיִרְמַנ ימי

 :הָיָה אל קֶרָי אָשְר הָכָּכ ריִצָח ׁשֶבייִּכ
 םֶתְּדְקְפּו השע הָרְתְי בלע
 :םּואָשי  םיִבְרַעַה לחג לע

 בָאומ לּובְנְתֶא | הָמעוה הפיה
 :ּהָתָללִי םיִליִא רָאָבּו ּהָתָלְלִי םיַלְנָאדע
 םֶד ּואָלָמ ןומיד ימ כ

 תֹופָסֹונ ומזל תיִׁשֲאיְּכ
 *הָמָדַא תיִרָאְשִלְו הר בָאֹומ תָטיִלָּפל
 לץֶרֶאלשומ רֶכי-יּוחְלָשי 16

 :ןוצזתּב רַהְלֶא .הָרּבְדִמ עלפמ
 חַלְׁשִמ ןק דָדּונףעְכ הָיָה

 :ןֹונְרַאְל תורְּבַעמ בָאֹומ תֹונְּב הָנייָהּת
 .הליִלפ יושע הָצַע "ואיִבָה
 םיִרָהִצ ְּךֹותְּב ךלצ לילכ יתיש
 :יִלָנֶתְלא דָדּונ םיִחְּדַנ יִרְּתַס

cf Jer 48,37 |שאר,  sgMSS2 **1 ןביד תב הָתָלֲע (86 ןביד) | 7? לולו | <  
exc frt vb PTH, cf Jer 48,38;4 8, 211155 6 העודג(6 'נ ער | 311;  

 6 + <6ח16066) || * 1 1יn— | 5 cf 2° || 4 63 יִצְלַח | 8% ובל יו הֹחיִרָּב |
(Erelaim |48,34 | 51 ורערעי | 8 םילא ב12 םילאראבו  frt add, cf Jer75  

Cp 6, *4הָמְדַא ; 1 םדָא? |  = Apna || > 6 Adaua9 * 31106 ןוביד(9) | ל 6  

 וחלש; ו ּוחְלַשְו (65 חלָשֶא) | ל 65/06 60014 21 הע ץףש = ץֶרָאל שָמְרְּב
rsp1? 'א מ רָּכָשֶא (5 רב קנס רכ; ? = ךָּכ) | ייפ 2 ?  velקזקפ ץֶרֶא יִבָאְלַמ  

 ante 1 | 3 ג c 58 Q Vrs יִאיִבָה | ל 16 mlt MSS Q Vrs ‘WY (K ושע)

. 



573 16,4—17,1 JESAIA 

 בָאֹומ ייחָּרנ ב ּורָּגּ
 דדוש יִנָּפִמ ֹומָל רָתַסיוֲה
 פ  :ץֶרָאָהְִמ יסָמר ּומַּת דש הֶלְּב 'ץּמַה סָפָאיּכ
 ידְוָד לֶהֲאְּבִי תָמָאְּב וילע בֵׁשְיְו אָסּכ דָסָתַּב ןַכּוהופ

 :קָדָצ רֶהָמּו טָּפְׁשִמ ׁשֵרְֹו טפש
 דֶאְמ אג בָאֹומ"וִאָג ּונְעָמָׁשי
 :ויַָּב ןכדאל ֹוָתָרְבֲָו ונֹואְנּו תנא

 יליִלְיַי הָלָּכ בָאֹומְל בָאומ "לילי ןֵכָלז
 :םיִאְכְנֶדַא ְּגָהֶת תֵׂשְרֲח"ריִק לישישָאל
 הָמְבְש ןַפְּג לֶלָמָא ןוּבָשָח תומְרש יב
 ָיִקּורְׂ ּומְלָה םַיוג לעב
 רָּבְדִמ ּועָּת ּועֵנְנ רזעיײרע
 :םִי ּורְבֲע ּושְטִנ היִתחָלְׁש

 הָמְבְש ןַפְג רֵנעֵי יֵבְבְּב הָּכְבָא ןכילעפ

 הָלעְֲאְוןוּבְׁשִח .יֵתְעְמד לר
 לָפְנ דָדיַה ְּךָריִצְקלַעְו צלע יִּ

 למְרְּכַה"ומ ליִגְו הָחְמִׂש ףסָאְנְויפ
 ערי יא ןגרידאל םיִמְרְּכַבּ
 :"יִּתַּבָשַה דֶדיַה 'ִּךֶרדַה רזאל םיבקיּב ןִיי

 ומָהְו רֹנְַּכ בָאֹומְל יעַמ ןכדלעוי
 :שֶרַח ריִקְל יֶּבְרְקְו

 הָמָּבַהְדלַע בַאֹומ יהָאְלְניִּכי הָאְרַנ-יִכ הָיָה
00-17 - 

 ס :לֶכּוי אלו לֶַפְתַהְל שקל אָבּו
 ּהָוהְי רָּבַּ הָּתַעְו% :זאמ באומז לא הָוהְי רֵּבְּד רֶׁשֲא רֶבָּדַה הָז
 ןֹומָהָה לָבּב בָאומ דוב לק ריִבָש ינָשָּ םיִנש שלטְּב מאל

 פ = = :ריָבכ אול רָעְזִמ טעֶמ ראשו בר
 קׂשָמּד אָשמי 7

 :הָקּפִמ יִעָמ הָתְיָהְו ריעמ רָסּומ קשָמַד הּגַה
  | 7באומ יִחְּבִנ (6* = םיִחְּבַנ | ל ? 5 דע | <1ץמח 686 6 1* 4

  sicישָנַא, : Jer 48,3ל ||  | 5 == ft add )m cs) | 7 * cf 15,2°דדש | < םיסמר
etiam 6062(; 1 4 | <1 ּוגֶה vel ּוגהָי | 1 ְךיַרֲא | זס * ca 60MSS Edd Vrs 

 ?=  cf 6( || 12תֶׂשְרֲח 67 (22155 ׁשֶדָח ? jarאלו | ל ₪ 41 | <16 6 תָּבְׁשִה
dl j 14 1 ft רַאָשְו | Cp 77,6 (dittogr?); 6 ריעל) pro) יעל > ?; fit sic 1 



 574 | | היעשי 1-2

 ירחמ ןיִאְו ּוצְבַרְו הָניְהִּת םיִרְדְעְל ירערע יִרָעי תובע
 םָרֲא רֶאְשּ קש הָבְלִממּ םיִרפָאָמ ָצְבִמ תשנו

 פ :תְאְבְצ הָוהְי םָאְג הי לֵאָרְשִיגְּב דוב
 :הזרי יז ןמְׁשִמּו בל דֹובְּכ ל אּוהַה םוויּב הָיָה

 :םיִאָפְ קמע םיִלּבְש טל היה
 תיז ָקנַּכ תללע ָּירֲאְׁשנוֿ
 ריִמָא ׁשֹאָרְּב םיִרָגְרַ השל םינש
 :לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָנהְידםֶאְנ יהָּיְרּפ ָהיֶפְעְסּב תֶׁשִמֲח הָעְּבְרַא

 :הָניִארְּת לֵאָרְִׂ שוָרקלֶא וייִעְ והשעדלעו םָרֲאָה הָעָשִי אּוהַה םִייַּבז

 וָָי השעמ תְִּבְזִִהלָא הָעְׁשִי אלי
 :םיִנָמַחָהְו םיִרׁשֲאָהְו הֶאְרי אָל ייִתעְּבְצִא ּושָע רֶׁשֲאַו
 ּרבְזע רֶׁשֲא 'ריִמָאַהְו ׁשְרֹהַה תבּוזעּכ' "וזּועַמ יִרָע"וּויָהְי אּוהַה םויַּבפ

 :הָמְמִׁש הָתְיָהְו לֵאָרְׂשִי ינְּב יִנֶּפִמ
 תְרָבְז אל עמ רּוצְו ְּךֵעְׁשִייֵהלֲא ּתַחַבָש יִבי

 :ּונַעַרְזִּת רַז תְרְמְזּו םינֿענ יִעְטְנ עט ןַכ-לַע

 יִחיָרְפַּת ְךעֶרז רבב יִנָשְנשְת ְךֲעֶמנ םיָּבַי
 ס  שּונָא בֵאָכּו 'הָלֲחנ םיְּב ריָצק יד

 ןוִנְמֲהְי םיֵמָי תֹוִמֲהְּכ םיִּבַר םיִמִע ןומָה יוהי>
 :ןוָאְׁשִי םיִריִַּכ םִיִמ ןוָאְׁשִּכ םיִמָאְל ןוָאְשּ
 קָחְרַמִמ סְנְו וָּב רעֶגְו "ּואָשַי 'םיִּבַר םימ ןּואְׁשְּכ םיִמָאְל

 :הָפּוס .יִָפל לגלגכּו ַחּוריִנָפְל יםיִרָה ץַמָּכ ףירו
 ינניִא רֶקָּב םֶרָטְּב הָהְלב הָּגַהְו בֶרֵע תעְלי+

 ס :וניזזבל לרוגו ניסוש קלַח הז

 :שּוָכְדיִרַהְנְל רֶבֲעַמ רשא םִיִפְנּכ לַצְלצ ץֶרֶא יוקי 8
 םימ-ינּפ-לע אָמֹנ"יִלְכְבּו םיִריִצ םִיַּב חלשה?
 טְרומּו ְּךֶׁשְמָמ יונ-לָא  םילק םיִכֲאְלַמ וכל
 הָסּובְמּו וק"וק יוָּג הָאְלָהְו אּוָהְדִמ אָרּונ םעדלֶא

 2.1 cf) 6 6% ד. "aiwva) TY ָהירע | 5 1 רצק | 6 1 'ּפַה יִפְעְסִּב | 9 ** 6
oi Auop- aréAirovתובגזע ְךִיַרֲע | ? 16 6 ירמָאָהְו יִּוַחַה תב-- (6צ זק6חסע א 

 paior kai oi ₪005 ['זע 'א <6[( | גס (6) םיִנָמָאָנ (אל) | זז *1 דָג | *1? הָלַחִמ |
13 * dl mtr cs (== >8MSS 3( | © 6 Awudvrwv (םיִר) | 14 * 20MSS Vrs 

 וקוק. Cp 18, 2 KF | ( dittogrּנז-- )1 'זזב [ל  nonn MSS 1D— et'ַאְו || ל



18,3— 19,10 JESAIA 575 

 ץֶרֲא יִנָכָשְו לָבַת יִבְשְוילָּכי :ֹּצְרַא םיִרָהְנ ֵּאזְּבירַׁשַא
 ס | ּּעָמְשִּת רַפֹוׁש עֶקְתַכְו ּואְרִּת םיִרָה סָנראשְנּ
 ינוכְמַב הָמיְּבַאָו יהַמוֲקְׁשֲא ילַא הָוהְי רַמָא הכ יג

 :ריצָק 'סתְּב לַמ בָעְּכ רֹואדיִלֲע הצ םֶקָּ
 הָצְנ הָיָהְי לָמֹג רֶסְכּו תַרּפ"םֶתְּכ ריִצָק ינָפלִּכ

 :זָתַה ריסַה תֹוׁשיִטְּגַה"תֶאְו תֹורָמְזַַּב םיִלְזְלַַּה תַרֶכְ
 ץֶרֲאָה תַמָהְבְלְּו םיִרָה טיִעָל וּדְחַי ּוָבְזַעְיַ
 ס יףרֲחַּת ויִלָע ץֶרָאָה תַמֲהְּבלְכְ טיָעָה לע ץ

 אָרֹונ םעַמּו טְרֹומּ ךׁשַמַמ יםע תֹואָבְצ הוהיל יׁש-לבּו איִהַה תַעַּבל
 -לֶא וצְרַא םיִרָקְנ ּוָאְזַּב רֶׁשֲא הָסּובִמּ יוק"וקו הָאְלַהְ אּוהְִמ

 פ :ןייצדרַה תֹואָבְצ הָוהְייםְש םָֹקְמ
 םִיָרְצִמ אָׂשַמי 9

 םִיַרְצִמ אָבּו לק בע-לַע בַכֹר הוהְי הָּגַה

 :וָבְרקְּב מִי םִָרְצִמ בָבָלּו ויָנפִמ םיִרָצִמ יִליִלֶא ּועְנְו
 ויָחָמְּב שיא ּוָמֲחְלִנְו םִיָרצַמְּב םִיֹרַָמ יִּתְכַסְכִסְו

 :הָכָלַמַמּב הָכָלְמַמ ריִעְּב רי ּוהָעַרְּב ׁשיֶאְו
 עלבַא ותַצַעַג ֹוּבְרְקַּב םִיֹרְצִמ"ַחּוְר הָקַבנְו

 :םיִנֹעְיַהלָאָו | תּוָבאָהלֶאְ םיֵטֲאָה-לָאו םיֶלִלֲאָה-לֶא ּושְרֶדְו
 השק םיִנדַא ָיְּב םִיָרְצְמתֶא *יִּתְרַּכְסְו+
 :תֹוָאָבְצ הָוהְי ודא םִאְנ םֶּב"לֶָשִמָי וע ךלמו

 < דוד

 ..:ןי*

 ירוצמ יראו ּבְרָחְו ל .תוָהְ יּוחיִנֶזָאהְ
 רֹוָאְי יִפלַע :רואידלע תֹוָרֲעיל :ּולמק ףּוסו הָנָק
 :ּונְביִאְו ףִּדִנ שָבִי רֹואָי עֶרְזַמ לכו
 הָּכַח רוָאיב יִביִלָשַמלְּ ולב םיִניַּדַה ּונָאְול

 :ּולְלמִ םיַמדיִנָּפ לע .תרָמְכַמ יִשְרַפּו

 :ייָרֹוח םיָגְרָאְו יתוקירש םיִּתְשַּ יְִבְ ושב
 :ׁשָפָניֵמְנַא 'רֶכָש יִשְעָּכ םיִאְּכְדְמ יִהיִתתָש ּוָהְוי

 4 * QMSS הַטְק--, א הָטּוק-- || ל 120155 695 Dix | ל *1 6 69 םֶעַמָו ל +
 ad 2 || Cp 19, 3 6 rapaxerceran (הֶכבְנְו ?) | 4 * 1 frt (cf Ez 30,12( יִּתְרַכַמְּו |
 * >6 | 6 *1 ןהְו | ל 1? 'צימ טו 'צָמ | 7 יי 1 ּותָאלָּכ ׁשֵבֲעְו ve קֶרידלָּב רֶבַעְ
 cf 6 | g *1? תיקרש (םיתשפ) 6 30 | * 1 ? ּורָוָח )6 [טטטסא) | זס * 1 ָהיֶתש

[Z080v]).64855 (ם1026ןג6ע01 0076) | 1? רֶכָׂש (63רֶכׁש  cf 65** (Epratouevot) 



 576 = היעשי 1

 הָרֲעְבִנ הָצִע הערפ עי יַמְכַח .ןעצ יִרָש םיִלוָאְִאיי
 :םֶדְקהיִכְלַמְְָּב יֵנֲא םיִמָכַחְְְּב הֹעְרּפלֲא ּוָרְמאִּת ךיא
 ּךְל אָב ודיגיו ךיַמְכַח אּופַא םיָאי

 :םִיָרֹצִמ-לַע תוֲאָבְצ הָוהְי ץֶעִּיהַמ ּועָדְו
 ףנ ירש ואש ןעצ יִרָש ולאו 3

 :ָהיטבש ית םִיַרְצִמדתֶא 'ּועְתַה
 םיִעְוע חור ּהָּבְרְקְּב ּךִקֶמ הָוהְי

 :ואיקַּב רוָּכַש תועְּתַהְּ והָשַעְמלָכְּב םִיֹרצִמ-תֶא ּועְתַהְו

 הָפּכ בנו שאָר הָשַעִי רֶׁשֲא | הֵׂשֲעִמ םִרְצַמל יָא
 :ןיִמְגַאְ

 -דָי תַפּונַּת יִנָּפִמ דִחְּפּוודְרֶחְו םיִׁשָנּכ םִיַרְצִמ הָיָהְי אּוהַה םויב
 םִיֹרצִמְל הָדּוהְי תַמְדַא הָתְָהְנז :ויִלע ףיִנַמ אּוָהירְׁשַא תֹואָבַצ הוה
 תֹואָבצ הָוהְי תצע יִנָּפִמ דָחְפִי וילֲא התא ריֵּכזַי רֶׁשֲא לכ אָ

 ץֶרָאְּב םיִָע ׁשֵמָח ָֹהְו אזהה בי ס :ויָלָע ץעוי אָהירׁשִ
 סְרֶהַה ריע תֹואָבְצ הֹוהיל תֹועָּבְׁשִנְו ןעַנְּכ תַפְׂש תּורְּבַדִמ םִיֹוצִמ
 ץֶרֶא ְּךֹוִתּב הויל ַחַּבְזִמ הָיָהְי אּוהַה םַיַּבפ ם :תָחֶאְל רַמָאֵי
 תֹוֲאָבְצ הוהיִל רעל תואל הָיָהְופ :ההיל ּהֶלּובְג"לָצִא הָבָצַמּו םיָרְצִמ

 עישומ םהָל חלש םיצְָל יגפמ הוה עי םיעמ ץֶרָעּ
 םִייַּב הָנהְידתֶא םִיָרצִמ ּועְדָיַו םִיַרצָמְל הָוהְי עדונְויי :םֶליִצַהְו בָרָו
 הָוהְי ףְגְנְו>> :ּומלָשו היהיל רֶדְנּורְדָנְו הָחְנַמּו חבָז ּודְבֲעְו אּוָהַה
 ס :םִאָפְרּו םֶהָל רּתְענְו הוהְיידַע ֹובָׁשְו אופר תג םִיַרְצְמתֶא
 םִיַרְצִמּב רּוׁשֲאדאָבּו הָרּוׁשַא םִירְצַּמִמ הָלֵסִמ הָיְהְּת אּוּהַה םִויַּבפ
 הָיְהְי אּוּהַה םַיַּבצ ם  :רּושאדתַא םִיַרְצִמ ּוָדְבַעְו ריִׁשֲאְּב םִיָרְצִמּו
 רשאי :ץֶרֶאָה בֶרְקְּב הָבְרְּב רּושאלּו .םָרצִמַל היׁשילְׁש לארי
 רּושא ידי הׂשֲעַמּו םִיֿבצמ יִמע ְּךורְּב רמאל תֹואְבְצ הָוהְי וָכְרִּב

 פ | ולֶאָרְִׂי יִתָלֲחגְו
 רּושַא ךֶלֶמ ןונְרְס ותא חָלָשַּב הָדֹוְּׁשִא ןְתְרַת אָּב תַנָשְּבי 0

 -ןֶב ּוהָיְעָשַי דָיְּב הָוהְי רֶּבַד איָהַה תָעָּבי ּהָדָּכְלִיְו דוּדְשַאְּב םֶחָלִיַו

 ףקגרלעמ ץלחת לע ְיֵנתְמ לעמ קשה ּתְחַתּפּו ךל רמאל ?ומָא
m3® || 18 ca 151155 23 'הְ | ל 16 36 p) | 13 = pl MSS Vrsיז2 669  

TQN?; AO (cf3?) 3 = 48 |9 סֶרָחַהא 6 קה 6** 0068[ףגוסט] = Aףג(סט) ) 
 יש =

20 pזps בו || 24 trsp ? post הכרב | 25 6 הָכְרַּב | Cp 20, 1 AO Zapayuv; 8 
 . | 2 33M55 Q Vrs 77 (partim etiam antea J)ןוגרס



20,3—21,9 JESAIA 577 

 לה רֶׁשֹאּכ הוהָירָמאַופ פ  :=ףֵחְיְו םרָע ּךְלַה ןּכ שעה
 -לַעוםִיָרְצִמ"לַע תַפֹומּו תא םיִנָש שָלש ףָחְיְו םוָרָע ּוהָיִעַשְי יִרְבַע
 םיָרְעְנ שּוָכ תּוְלּנ-תֶאְו םיָרְצִמ יִבְׁש-תֶא רּושא-ְלִמ גַהְנִי ןָב :שּוָּ
 שּוּכָמ ּושָבְו ּוּתַחְו :יםִיָרְצִמ ורע תש ייפּושחו ףחָיו םֹוָרָע םיִנקְזּ
 :אּוהַה םֹויַּבי הֶּנַה יִאָה בש רַמֲא :םָּתְרַאְפַּת םִיַרְצָמ"ְוַמּו םֶטְּבַמ

 רוש למ יֵנְפמ לנהל הרעל םָׁש נסב רֲֶׁא ּוטְבמ הָבהַגה
 םִידרַּבְדִמ אָשַמי 1 ּפ :ּונחנַא טַלְמַנ ְּךיִאְו

 ףולחל בֶגָגַּב תָּפּוסְּ
 :הָאָרֹונ ץֶרָאמ | אב רָּבדִמִמ
 ילְדַּנֶה הַׁשְק תָָח

 דֵדוׁשודָדּוׁשַהְו דִגּוּבודגּוּבַה

 ידָמ יּוצ םֶליֵע יִלָע
 :יִּתְַׁשַה ּהָתֲחְנֲאלָּכ
 הָלָחְלַח יִנָתְמ ּוֵאָלָמ לע

 הדו יִריִצּכ יִנּוזָחַא םיִריִצ
 :תואְרִמ יִתְלַהְבִנ עמָשִמ יִתְיועג
 יִנְתַתַעָּב תּוָצְלַּפ יֵבָבְל הָעָּת
 :הָררחַל יִל םַש יֵקְׁשַח ףַשְג תא
 הָתָׁש לוָכֲא תיִפְּפַה הָפְצ ןֶחְלַשַה רע

 פ  :ןגָמ ּוהָשַמ םיִרָשַה ּומּוק

 ינדא יִלֶא רֶמֶא הָכ כ
 :דיגְי הֶאְרִי רֶׁשֲא יהָּפצִמַה דמעה" ךל
 םיִשְרֶפ דָמָצ בֶכְר הָאָרְוז

 לָמָּג בָכָר רֹוִמֲח בָּכְ
 :בשק"בב בָשָק ביִשֶקהְ

 ינֲֹאוהָּתְצִמ-לע | היְרַא אָרָקיו*
 םֶמֹי דֶמָּת דַמֹע יִכנִא
 :תֹוליִלַהלְּכ בַצַנ יכנא יתְרַמְׁשִמ-לַעְ
 םיִׁשָרָּפ דַמַב שיא בֶכְר אָב הָו"הַּנַהְול

 lprb ‘9— | > prb add(nw <6( | 6° >6*(%) | Cp*4 21, 1 >1;6? םירבדמ |
2 sic 4 ה) raph); 1 ₪ -הָתָח vel ‘n—? | 5 8 מו (sic etiam @); prps iD 

 (םא 12,21) | 6 ** כז הָּפַצִמ הָדֹמֲע; 1 41 || 8 1 56+ הָאֹרָה; ג1 הָאְרֶא ץe הָאְר
 שיי" =.



 578 היעשי 22,7—21,10

 לָבָּב הָלְפַנ הָלְפנ רָמאיַו ןעיו

 :ץֶרָאְל רפש ָהיַהלֲא ליְִּלְכְ
 יִבְרּגְְבּו יִתְשְדַמיי

 תֹוָאָבְצ הָנהְי תַאמ יִּתְעַמָׁש רֶׁשֲא
 פ  םֶכָל יִּתְדְגַה לֵאָרְׂשִי יהלֶא

 ריִעָשְמ אָרְק יִלֶא הָמּוּד אָשַמיי
 :ליִלָמהַמ רָמש הָלילַמדהמ רמש

 הָלְיְלְינְו רֶקָב אָתֶ רָמש רַמָמי
 פ | ּויָתַא ּובָש ּויֲעְּב ןּויָעְבְּתִִא

 :םיִנָדְד תוְרֶא ּוניִלָּת "ברעב רַעְיַּב ברעב אָשַמי
 םִיָמ ּויָתַה אָמצ תאְרְקליי

 :דדנ ומ ֹומְחלְּב אָמיִת ץֶרֶא יִבְש
 הָׂשּוטְנ בְרֶחִייִנְפִמ ּודָרְנ תֹוָבָרֲח ינֶּפִמי5ִ

 פ :הָמָחָלִמ דָבְכ יִנָפִמּו הָכּורְד תָשָק יִנָּפִמּ
 רובְכלָּכ הְָכְו ריכָש יִגָשּכ הָנָׁש דוָעְּב ילא יֵנֹרֲא רָמָא הָכְיִכא
 -ילֶא הָנהְי יכ ּוטעְמו רָב ירובג תֵׁשֲקרַפְסִמ רֶאְשּוי :רָדְק
 ןונָנַח איג אָׂשַמי 2 פ | +רּבִד לֶאָרְׂשִ

 :תֹוָננַל ךַלְּכ תיִלָעְדיִכ אֹוֿפֲא ְּךָליהַמ
 הָזיִלֲע הירק הִּיִמוָה ריֵע הָאלְמּותֹואׁשִת
 :הָמָחְלַמ יִתַמ אלו בֶרח"יִלְלֲח אל ךיללח
 רפא תשְקמ דַתָי" ּודְדְג וי גיצקלָּב

 :ּוחָרְּב קוָתְרִמ וּדְחִי ָּרָסִא ,ייאְצְמְנדלָּב

 יִכְבַּב רְֶמִא .יַָ וע יּתְַמְא כלי
 :יָמע-תַּב רשדלע יִנָמָחְנָל וציִאְמִלא

 תואְבָצ הֹוהְי ינדאל הָכּובָמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םוי יִכ5
 :רָהֶהלֶא ַעושְו רק רֶקְרקְמ ןויזח וגְּ
 םיִׁשְרפ םָדֶא בֶכְרְּב הָּפְׁשַא אָשְנ ליו

 ְוָקְמֲע-רַחְבִמ יִהָיוז :ןֵגָמ הָרֲע ריקו
 :הָרעְׁשַה ּותָש תש םיִׁשְרְּפַהְו בֶכָר ּואְלִמ

 rr 6 x. ‘ldOovuaiag | צב ** <6 |? Vrs עב; 14 | 14 1 6 Vrs ומְדק |

 Cp 22, 3 ** prps (6 crAnpss NWP) np םיזַחא; 1 ₪ ּורָס קז ורסאי, 2
(frt rectius) trsp 336 et 320 || ° 1 prb )616( ְַּציִמַאדלכ | 5 trsp huc , (nonn 

vb add?) | 6 ₪1 ? (prps ַא בֶכְרְו); 1 ₪6 6 10155 'פּוD לע (cf 6-- By). 



25 JESAIA 579 

 :רַעְיַה תִיּב קָשָבדלֶא אּוהַה םויּב טֵּבַּתַו הָדּוהְי ךְסְמ תֶא לנו
 הָבִרְּבַה יִמדתֶא ּוצְּבְקְתַו ּוּבָר"יְּכ םֶתיִאְר דָוָדריִע יעיִקְּב תֶאְו
 רֶצַכְל םיִתּבַה ּוצְתִתַו םֶּתְרפְס םָלָשּוְי יִתָּבדתֶאְוי והָנֹוּתְחַּתַה
 הָגְׁשְיַה הָברְּבַה יֵמְל םותמָחַה ןיּב םתיֵׂשֲע הָנְקִמּויי :הָמוחַה

 :םָתיִאְר אל קוֶמְרִמ ּהָרְיְו ָהיֵׂשע-לֶא םֶּתְמּבַה אָלְו
 אּוָהַה םִחַּב תֹוִאָבָצ הָוהְי יָגֹדֲא אקי

 :קָׂש ְנֲחַלְו הָחְרָקְלּו רַפְסַמלּו יֵכָבְל
 ןאצ טחְׁשְו רקְּביגַלָה הָמְמְשְו ןֹוָששוהְגַהְוי

 :תְּמָנ רָחְמ יכ ותָשְו לּוכֲא ןיי תֹותָׁשְו רָשְּב לְכֶא
 ןּותָמְּת"רַע ֶכָל הוה ןיִעָה רּפְכֹיםֲא תֹוָאָבְצ הנה יֵנְזֲאְב הָלְגְנְוי

 פ | זיתוֶאְבָצ הָוהְי ינדא רָמָא
 תֹוָאְבִצ הָוהְי "ינדא רֶמָא הכי

 :תִָּבַה-לַע רֶׁשֲא 'אָנְבָשדלַע הָנַה ןְכּפַהלָא איל
 רָב הּכ תל ְבַצֶחְיִכ הפ ךְל ימּו הפ ךָליהמייפ

 :ול ןְּבְׁשִמ עלֶסב יקְקְח ורב םֹורָמ יִבָצְח
 :הָטָע ָּךֶטְעָו ירָבג הָלְטְלַטי ָלֶטְלטְמ הָהְי הָגַהי
 םִיָדְי תכְחְר ץֶרָאדלֶא רּודּכ הָפְנֶצ ךפְנִצִי ףונָצי

 :יגדַא תיֵּב ןולְק ךְובָּכ תוָבְּכְרִמ ּהָמָשְו תּומָת הָמָש

 :ףסרַהְי הדמעממו ּףַבָצמִמ ְךיִתְּפַרֲהַופ
 :ּוהָיְקְלַחְְּב םיִקְיְלָאְל יּדָבעְל יִתאָרָקְו אּוָהַה םוּיּב הָיָהְוְי
 ודִיְּב ןִּתֶא ךִּתְלְשְמִמּו ונקזחא | ְךֶטְנְבַאְו ִּתְנְתְּכ ויּתְשַּבְלְָויי

 :הָדּוהְי ‘תיל םֶלָשּורְי בֵׁשֹויְל בָאל הָיָה
 רגס ןיִאְו חַתַפּו ומְכׁש לע דָוְּדתיִּב תָּתְפִמ ִּתַתנוִ

 ‘ויל eh :יבָא א תיבל דוב אפל הָיָה
 ןטקה יִלָּכ לכ תועיִפְּצַהְו םיִאְצֶאַצַה ויִבָאתיִּב ובו
 :םיִלָבּנַה ילכ- לָּכ דַעְו תֹונְגַאָה יֵלְּכִמ

 ןָמַאַג םוקְמָּב הָעּוקְּתַה דָתְּיַה שּומִּת תֹואָבְצ הָוהְי םָאָנ אּוהַה םויב5

 פ :רֵּבַּד הָוהְי יּכ היֵל"רְׁשַא אָשַמַה תרְכְנְו הָלֵפָנְו הָעְּדְננְו

Somnas ¥ Sobnas; 1זז >6%%) || 14 °° >6ל(9) || 15 * >21155 68 || ° 6£  
 שלא | 16 ? trsp ante 168 | 1ְד ** 1 'ָּגַה לַטְלַט et trsp ad (inf) הוהי ||

 9 5 'ָהֶא.
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 'תוָּבִמ רָבְשיִּכ יׁשיִׁשְרַּת תייְנָא ּוליִליִה רֶצ אָשְמי 2

 :ומָל"הָלְגִנ .םיִתַּכ ץֶרֶאְמ אוב
 ןוָדיִצ רתס יִא יִבָשְנ ומדי
 'םיִּבַר םִיַמָבּוצ :ְוִאְלִמ םָי רבע
 :םִיוּג רַחָס ייָהְתַו הָתֲאּוְבְּת רֹואְי ריִצְקי רחש עֶרָו
 יִתְדַלְאָלְו יִתְלִחְאל ירמאל םָיַה זועָמ" םָי רָמָמיֶכ ןודיצ ישב

 :תֹולּותְב יִּתְמְמּור | םיִרּוחַּב יִתְלַג אָלְו
 רצ עַמָשְּכ ּוליִחְי םִיָרָצמָל עמַשרֶׁשֲאַ

 :יִא יִבָשְנ ּוליִסיִה הָשיִשְרִת ּורְבַעַפ
 הָתָמְדְק םֶדְקקיִמיִמ הוילע םַכָל תאְוַהז
 :רּוְנָל קוָחְרִמ ָהיִלְגַר הלב
 הָריִטֲעַּמַה רָצ-לע תאז ץֶעָי יִמָ
 :ץֶרָאיִּדּבְכַנ ָהיִנֲעְנַּכ םיִרָש ָהיִרֲחס רשא
 וא לֵלַחְל הָצֲעִי תֹוֲאָבְצ הָוהְיַ
 :ץֶרָאייִּדבְבִנלְכ לקהל בצלב

 :דֹוע יזַמ ןיִא שיִשְרְתתּב ירָאּכ ְךַצְרַא "ירְבעי>
 תֹוכָלְמַמ זיִּגְרַה םִיַה-לַע הָמָנ ודָיי

 :ָהיֶנֲֹעמ דָמְׁשִל ןעבּכ"לֶא הָוצ הָוהְי
 זולעל דוע יִפיִֹות"אְָל רַמאַני

 :ןודיִצזתַּב | תֶלּותְּב הָקְׁשְעֶמִה
 :ךל חניאל םש"םּנ יִרֹבֲע יִמּוק 'םייִּתּכ

 ּומיקַה םִייִצְל ּהָדְסָי 'רּושא הָיָה אל םַעְה הז יםיִּנָשְּכ ץְרָאָהי>
 :הָלַפַמְל ּהָמְש ָהיֶתונְמְרַא ּורְרֹוע ויָניחב

 ס :ןָכָוְעַמ ֵַּׁש יּכ שישְרת תֹויָנָא לילה 14
 ץקמ דָחֶא ךְלִמ יִמיִּכ הָנָׁש םיִעְבְש רצ תַחַבְׁשִנְו אּוּהַה םִִיַּב הָיָהְו 5

 :הָנּהַה תָריׁשּכ רַצָל הָיָה הָנׁש םיִעָבַׁש
cf &) |ל >1;6ןֶכְזעְמ 4 4  || Cp 23,1° 6 Kapxndévos # Carthaginis 

 2*]ומד el ּומָדָנ | 1 8 :םיבר םימּב וָכָאְלַמ (זזפק :) | 3 ** קצקצ ֹוְריֵצְק
prps5 1עמשי | 6 41% | 8  | gloss) 4 as addהתו ‘ etרואי 6[ ) ARE 

 הָרָטעֶמַה | 9 *1 ? ןואָּב | P12? invers (dl 722) |ro*1ftc 6 יִדְבְע | ל ₪ 6
 6 | 51 ₪ זחַמ rr 1 yp | 12 * ca | (cf 6) 141155 ןויצ, 1 48 | ל א םייִתְּב 0

vel Dmg (Vrs = 4) |םיִנָעְנְּכ  ? dub; frt crrp || 13 * origםיִּתַּכ | 13  

 5 trsp ? huc * (vb 'שא 'ה אל (?aad | 5 א ויָניֵתְב?, 0 ויָנּותֹב.



23,16—24,16 JESAIA 581 

 הָחְּכְׁשִנ הָנְוז ריִע יִּבֹכ ריָנִכ יִחְקי*
 :יִרָכנִּת ןעמְל ריִׁשיִּבְרַה ןּגנ יִביִטיַה

 הָגְנְתֶאְל הָבָׁשְו רֹצדתֶא הָוהְי דָמְּפִי הָנָׁש םיִעְבַׁשוץָּקִמ הָיָהְוי
 ּהֶרָחְס הָיָהְוי :הָמְדֲאָה יִגֶפדלַע ץֶרָאָה תֹוָכְלְמַמ"לָּכ"תֶא הָתָנֲת
 הָוהְי ינָפְל םיִבְׁשַל יִּכ ןָקָחַי אָלְו רֶצֲאַי אל הָוהיִל ׁשֶדָק ָנַנְתֶאְו
 פ | :קיִתָע הָּתכָמַלְו הָעְבָשְל לָכֲאָל ּהָרְחַס הָיָה
 היִנָפ הָגִעְו הלכו ץֶרֲאָה קקוב הָיהְי הָנִהי4

 :ֹוְב 'אשנ| | = ויָנדאָּכ דָבָעּכ ןַהּכְּכ םֶעָכ הָיָהְוי זָהיִבְשְי ץיִפהְ
 רָשַאְּכ הָשּנַּכ יהָולַּכ הָנְלַמַכי רכומּכ הָנְֹקּכ ּהָתְרבנּכ הָחְפִשּכ
 :'הֶזַה רֶבּדַהתֶא' רּבּד הָוהְי כ .דזוּבּתּזוּבַהְו ץֶרָאָה קּבַתוֶּבַה
 :ץֶרָאָה"םע 'םִרְמ ולָכְמֲא לבת הָלְבְנ יהָלָלְמִא ץֶרָאָה "הָלְבָנ הָלָבֲאי
 רְּפַה יקח ּופלָח תרות ּורְבָעְיִּכ ָהיִבָשְו תַחְּת הּפְנְח ץֶרָאָהו
 :םָכֹוע תיִרּב הָב יֵבְׁשְּוָמְׁשִאָו ץֶרֶא הָלְכֲא הָלֶא ןַילע*
 :רַעְזִמ שּוָנָא רֶאְשִנְו ץֶרֶא יִבָשְי :ּורָח ןפילע
 :בֶלְיִחְמָשלָּכ ּוחְנָאְג ןּפַגיהָנְלְמֲא שורת לָבָאז

 םיֶזילע ןואְׁש לֵדָח יָת ׂשֹושְמ תַבָש
 :רונּכ שוָשְמ תַבָׁש
 :ויָתְשָל רֶכש רֶמָי ןעוּתְׁשי אָל ישב
 :אֹוְּבִמ תִיָּבְלָּכ רַגְס ּוהָּת"תִיְרִק הָרְּבְׁשִניס

 הָחְמְׂש"לְּכ הָּבְרְע תועּוחְב ןַַה-לע הָחְוציי
 :ץֶרָאָה ׂשֹוׂשָמ ה
 :רַעָשתַּכְי הָיַאׁשּו הָּמְׁש ריֶעְּב ראשי

 םיִּמַעָה תב ץֶרָאָה בֶרָקְּב הָיְהְי הָכ יי
 :ריִצָב הָכְּיִבֲא תֶלְַעְּכ תוז הקנָּכ

 הָוהְי ןֹואְנְּב ּונָרְי לוק ּוָאְׂשִי הָּמַהיי
 הוי וּבִּכ םיִרֲּב ןּילעי 'םָיַמ ּלֲהָ
 ס לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי םש םִיה אב

 קידצל יֵבְצ ֹונְעַמְׁש תָרַמְז ץֶרָאָה ףנְּכִמיפ
NWJ) | 3 * trspהָשנ )8  Cp24,2*°?add |? mlt MSS Edd17 | ה-- |  

dl (mtr cs) | 4 * dl (mtr cs) | * prps Dy Ding, cf 18 6 21 ]ץראה | ל-ל  huc 
 5 add? | 6 6 nrwyxoi édovral (= Al, cf arab ירח deminutus fuit; al ולד [

in 125 al habet41 | 12 8 רֶא--; 6  prps (cf 63%) nay; 1 prb9 6 שב || זז  
cf 6:1 ₪.םייִאָּב  sהוהי | 15 קזק trsp : postתלֶל-- | 14 ?  text | 13 Var® 



 2 היעשי 25,7—24,17

 ּדָנְּב םיָדנְּב יִל יא יִליִזָר ילדי רָמאָו
 :ּודָנֶּב םיָדָנֹוְב דָנְבּו
 :ץֶרָאָה בשוי ףיִלָע חַפָו תַחָפְו דחפיז
 ַפַה-לֶא לפי דַחַּפַה ילֹוָקִמ סָּנַה הָיָהויפ

 חַּפַּב דל תַחַּפַה ִּדֹוְּתִמ הָלועָהְו
 :ץרא יִדְסּומ ושעריו ּוחְּתְפָנ םֹורָמַמ "תוָּבְרַאיִּכ

 הָמְמֹומְתַה טומ 'ץֶרֶא הָרְרוָּפְתַה רוָּפ ץֶרָאָה הָעַעְרְתִה יהָעְרו

 :ץֶרָא]) = .הָנלְמּכ הָדינְתֶהְו רופשכ ץֶרֶא יָת עני
 פ  :םוק ףיֹות"אָלְו הָלָפָנְו הָעְׁשִפ ָהיֶלע דֵבַכְו

 םֹורָמּב םְִרָמַה אָבְצזלע הָוהְי דָקְפִי אּוּהַה םִיַּב ּהָיָהְו יי
 הָפְסַא ּופסֶאְו :הָמְרַאָה-לע הָמְרֲאָה יכלמ-לעו
 :ּודְקַפִי םיִמְי בֶרַמּו רגְסַמ-לע ּורְגְסְו רוב-לע ריִסָא

 תֹואָבְצ הוהְי ְךלָמיִּכ המחה הָׁשֹובּו הנְבְלַה ּהָרְפֲחְוי
 פ דוב ריָנְקָז דג םֶלָשּויִבּ ןויצ רַהְּב
 ְךֶמׁש הָדֹוא + ךממורא הָּתַא יַהְלֶא הָוהְיי 5

 :ָמֶא הָנמַא קָחָרִמ תו אָפ תיִשע
 הָלִּפמְל הָרּוצְב הָיְרִק לָנל *ריִעַמ ָּתְמַש יִּכ

 :הָנְּבִי אָל םָלועָל ריִעַמ 'םיִרָז ןֹומְרַא
 :ּואְריִי םיִציִרְע םנוּג תירק זֶע" ּדְבַכְי ןָכ"לע
 ול"רַצַּב ןיְבָאָל וועָמ  לָהל זועָמ ָתיִוָהיִכ

 בֶרֹחַמ לַצ םֶרִָמ הָסָחַמ
 ןויִצְּב בֶרְְּב \ :'ריק םֶרֶזּכ םיִצירָע חי
 בָע לַצָּב בֶרֶת עיִנְכִּת םיִרָז ןואָש
 פ - :"הנִעַי םיִציִרֲע ריַמְז

 הָּזַה רָהְּב םיִּמעָהלָכְל תֹואָבצ הוה ּהָשָעְו
 םיחַמִמ םיִנָמְׁ םירמש הָּתְׁשִמ םיִנָמְׁש הֵּתְׁשִמ
 טולַה וטלַהינפ הּנַה רֶהּב עלול :םיִקָקִזִמ םיִרָמְׁש
 :םִיֹוגַה-לְּכדלַע הָבּוסְּנַה הָכָּסַּמַהְו םיִמעָה"לָּכ"לַע

 18 * pro לוק 6 ךות 6 Jer 48,445 מ et [מ | * ? ins םיִמָשַה || זַפ * 1 ער
)cf 33,4( | Cp 25,זטמ ריִּסַאָה  etץראה 6 ץרא | 22 1 ףִסא  a!יא | ל  

DT] || 3 exc vb nonn (vel ? dlל 6 60600  || cf Vrs( ? זועַמ) vel1 ריִעָה  = 
 תי | 4/5 = add | ל 1 רק | < 6 םידו 6 6+ 'ז ןואָג קנס 'ז 'ַש) || 5 1 'ִּת |

cf 185םיִאָחממ | 71 טולה  QMS6  



214 JESAIA 533 

Sתַצָנְל תֶנָּמַה עלּב 
 םיִנָּפ"לְּכ לעמ הַעָמַּד הָוהְי ןנֹדֲא הָחְמּ

 פ | רד הדי כ ץֶרָאה"לּכ לעמ ריִסְי .ומע תֶּפרָחו
 ּנעיִׁשויְו ול ּונינק הָזי וניהלָא הגה אּוהַה םִַּּב רַמֲאְופ

 :ותְטּושיִּב הָחְמְׂשִנְו הָליִגָנ ל ּונינק הָוהְי הוי
 ויְתְחַּת יבָאֹומ ׁשֹודָנְו הָּנַה רַהְּב הָיהְיידִי חּוגָתיּכ

 ובְרקְּב ליִדָי שֶרָפּויי :הָנַמְדמ "יִמְּב ןֵּבִתִמ שיּדַהְּ
 :ויָדְי תּובְרֶא םָע ותְוַאְג ליִּפָשַהְו תֹוִחְׂשַל הֶחשַה שֶרְפִי רש

 פ :רָפְע"רעץֶרָאָלעיִגַה 'ליִּפְשַה חשה יִיִתֹמִח בּגֶשַמ רַצְבִמּי
 הָדּוהְי ץֶרָאְּב הָּנַהריִשַה רשּוי אּוהַה םויבי 6

 :לֵחָו תֹומֹוח תיִשָי הָעּושי ּונְלדזָע ריע

 :םיִנֲמָא רמש קיִדצדיוג אָבְיְו םיִרָעׁש ּוחְתַפי
 :ַחּוסָּב ָךְב יִּכ .םֶלָשויםֶלָש רֶצִת ְּךּומָס ירָצָ
 :םיִמָלוע רּוצ הוי ּהְּב יִּב רעײירע  הָוהִיִב ּוחְמִּב
 הָבְנָשַנ הָיִרְק םּורְמ יִבָשְי תֵׁשֵה יב

 :רָפְע"רֲע הָנֲעיִגַו ץֶרֶאדדַע הָכיֿפְׁשִי הָנָליִּפְׁשִ
 :םילד ימעפ יִנָע יִלְנַר לגַר הָנַסמְרת

 :סְלפת קיִצ לגעַמ ֶׁשְי םיִרְׁשיִמ קיגל חרָאז
 שפתו ְךרָולוְךֶמשְל נוק הָוהְי ּךיַמפְׁש חרא
 ּךְרחשא .יּבְרקְּב יקור"ףא הָלְילְּב ְּתִוא יַׁשְפַנ

 :לבת יִבָשְי :ּוְָמָל קָדְצ ץֶרָאָל יִפְפְשִמ 'רשאכ יפ
 לּגעְי תֹוֲחכְג ץֶרֶאְּב .קֶרָצ דָמָללַּב עָשָר ןחְי

 Rd הָמָר הָוהְייי פ :הָוהְי תאג הָאיײלב

 תדקפ ןבל ;jad te םיִאָפְר ,ווחודלב םיִתָמיּצ

 :ומָל רֶכָזילְּכ דֵּבַאְּתַו םִלַמׁשּתו
8 0 100 15,54 V3 (karerdon) || g ** add cf = || ל-ל >GA¥ 4 (deest etiam 

 *1?ויָת-- | ל?  | rx dub | 12א יִמְּב  Q 630 ib, 16ביזא | ל  * prps"'ין) | זס
dl | Cp26,3 51 1רָצִי (Hex: 6טקס) | ל dl; <68 (cf Paseq) | 4 41 ? +6 et 

12,2 | 5 <6 (deest etiam א"דע) | 6 >6 | 7 >6 | 8 ג842?| 9 *1 ? רקבַב | ל' 6 
 ךִּדַבְל | 14 קזקפ םֶהיֵתַמ. ? add? || 13 * 244? || * 1לָּב | זז ? insרּואָּכ (810552) | זס
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 ְתְַּבִכַנ יגל ָּתפְסִי הָוהְי וגל ָּתְפַסִייפ
 פ | :ץֶרָאיִוָצְקלָּכ ָתַקַחְר

 :ּומְל ךרָסּומ שחל ןּוָקְצ" "ִּּורְקִּפ רַצְּב הָוהְיי<
 ָהֶכְבֲחּב קַעְזת ליִתְּת תֶרָלָל ביִרְקִּפ הָרָה ֹוָמְכל

 ַּור ּונָלי וָמְּכ ּונְלַח ּוניָרָהי :הָיהְי ְךינְפִמ ּוניִיַה ןּכ
 :לָבַת יֵבְׁשְי ולפיײלבּו ץֶרֶא הֵׂשֲעְנלַּב תעּושי

 רֶפְע יְנְכָש נָנַרְו וציִקָה" ןּומוקי "יִתְלַבְנ ךיתמ יָת
 ס ּליִּפַּת םיִאָּפְר ץֶרֲאָו לט תרוא לט כ

 עב 'ִּביִתָלִד רְסּו ףירדמב אָּב מע לי
 :םעֶז"ירוָבֲעַי-דע | עגָר"טעֶמכ יִבֲח

 ויִלָע ץֶרֲאָה"בְׁשי ןֵנֶע דָקְפל ֹומֹוקְמִמ אצי | הָוהְי הָנַהְיִיי
 ספ  :היֶגְרה"לע דוָע הָּפַכְת"אְלְו ָהיֶמָּדתֶא ץֶרָאָה הָתְלְִ
 הָקְוֲחַהְו הָכֹדְּגַהְו הָׁשקַה ובְרחְּב הָוהְידָקְפִי אּוהַה םיַּבי ל

 ןותָלִקע שָחָנ ןַתְיַול לעְו תרְּב שָחְנ ְֹתָיְל לע
 אּוהַה םויִּב< ם :םִיַּב רֶׁשֲא ה ןיִּנִּתַהתֶא גרֶהְו

 ו -

 הָּנָקׁשַא םיִעָנְרְל ּהָרְצְנ הָוהְו יִגֲאי :ּהָלּוּנַע 'רָמָח םֶרָּכ
 יִל ןיא הָמֲחי :יֹהָנָרְצֲא םויָו הָלִיל ָהיֶלֵע ידֲקְפִי ןֶפ
 :דֲחָי הָנָתיִצֲא ּהָב הָעְׂשְפֲא הָמְתְלַמַּב תיַׁשריִמָׁש יננְתהיִמ
 :יִלדהָשְעְי םֹולָׁש יֵל םֹולָׁש הֵׂשֲעַי יֹועֲמְּב קזחי א
 לֵבְתיִנְפ ּואְלְמּו לֶאְרְשַי חַרֶפּו ץיִצָי בקעי שרשנ םיִאְּבַה
 פ :הָבּונְּת| | :גְרהויִנרה גְרָהְּכיםִא ּוהָּבַה ּוהָּכַמ תַּכַמְּכַהז

 :םיִדְקוְְּב"הָשָקַה חּורְב הָנָה הָנָביִרְת הָחְלַשְּביהָאְסאַסְּב
 וְתאָטַח רפה יָרּפילְּכ הָזְו בקעיװוע רַּפָכְי תאזְּב ןכני

 תֹוצָפְנִמ לגיִנְבַאְּכ ַחַּבזִמ ןגָבֲאלָכוֹומּוׂשְּב
 דָדָּב הָרּוצְּב ריֵע יִּכ :םיִנָמַתְו םיִרָׁשֲא ּומֲקיאְל
 לע הָעְרְי םש רֵּבדַּמּכ בָוֲעַנְו חָגְׁשִמ הו
 הָנְרבְׁשִּת הָריִצְק שָביּביי :ָהיִפְעְס הָלְכְו ץָּבְרי שו

 16 = G°420MSS ףננדקפ || -ל 6 ev oAiwer upg (pr r.) . . Aעוע = ץַחַל תקּוצְב
 ּונָל 'מ?; קקצ ונל 'מ יִּכ ץַתַּלִמ ּונְקעֶצ; a1 ונל 'מ ץחלמ ּונְקַצ (ףּרְקְּפ רַצְּב) |

cf 38[( <6* || 55 16 650 fut | 20° 0 n—םֶת--  (pr17 >6 || 67<19° || ל  
 XK ךיִת-- | ל 0 רָב | Cp 27, 2 ins frt רַמָאְו | ל 1c nonn MSS 8(*6) דַמָח |

 3 * 1 (ָהָלֲעַ)) דֶקְּפִי | * 8 צ| 4 פק ' ומ תיש (ק1 5 ג 'ש) | 6 1? אּוהַה םִזיַּכ |
 7 166 65) ויָנְרה | 8 * סי הָאְּפַכְּב (לשב )?g1 | * 1? שקכ || 9 קז ןַכ אל.
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 אּוה תוניִּבםַע אָל יִּכ ּהָתֹוא תוְריִאְמ תֹוֲאָּב םיַשָנ

 פ ונח אל דרָצְיְו והשע ּונָמְחְריאל ןּכ"לע
 רָהָּנַה תֶלְּבַשְמ הָוהְי טְּבְחִי אּוהַה םִיַּב הָיָה
 ס :לֶאְרְשִי נב דָחֶא דָחַאְל ּוטְקלִת םָּתַאָו םִָרְצִמ לחנ"דע

 לֹודָנ רֶפושְּב עֶקֶּתִי אּוּהַה םויַּבו הָיָהְנּ

 םִָרְצִמ ץֶרָאָּב םיִחְּּנַהְו רושא ץֶרָאְּב םיִדְבֲאָה אבו
 ס הנשי שרק רהְּב הנחיל וֲחְּתְׁשַהְו

 ינדאל | לה קוח הָגִה :ןיי יִמּולַה :םיִנָמׁש-איג - שארל רֶשֲא
 םיפְטְׁש םיִריִּבַּכ םִיִמ םֶרָוַּ בֵמָק ק רעש דָרָּב םֶרָנִּכ

 ריב ץֶרָאל חגה
 :םִיָרְּפֶא ירוכש תּוָאְג תָנטָע .הָנְסִמְרִת םִלְנרְּב
 םיִנְמְש אָיְג שאְרילע רֶׁשֲא ּוּתְרַאְפִת יִבָצ לָבִנ תַציִצ הָתְָהְו

 ּהָתֹוא הָארֶה הֶאְרִי רֶׁשֲא ץיק םֶרָמְּב הָרּוְּבְּ
 ס | :הָָעְלְבִי וּפַכְּב ּהָדֹועְּב
 תֹואָבְצ הָוהְי ּהָיָהִי אּוהַה םויב5
 :הָרָעָש] :ומע רֶאְשְל הָרָאְפַּת .תַריִפצַלְו יִבְצ תרמעל
 הָמְָחְלִמ יֵביִׁשְמ הָרּובְנְלְו יטּֿפְׁשִמַה-לַע יבשויל טַּפְׁשִמ תורו

 יָת רָבְׁשבּו גש ןַײּב הָלֲא-םנ
 ןַײַהְןמ ּועְלְבַנ רֶכֵׁשב ּוגָש איִבָנְו ןהכ
 :היְליִלפ ּוקְּפ .הָארּב וגָש רֶכַשַהְִֶמ ּועָּת
 ספ  םוקָמ יִלָּב הָאֹצ אי וָאְלְמ תֹונֲתְלָׁשִלְּכ יִָּ

 הָעּומְש ןיִבְי יִמתֶאְו הָעַד הָרֹוי יִמתֶאּפ
 :םִָרְׁשִמ יִקיִתַע בֶלָחַמ ללּומְ
 וקל וק וקל רק וָצָל וַצ יל וצ יי

 :םֶש ריז םָש ריֲעָז
 :הָּגַה םָעָהִדלֶא רָבִדְי תֶרָחֲא ןֹוׁשָלְבּו הָפֶש יגעַלְּב יי

 ףיֲעָל ּוחינָה הָחּונְּמַה תאָז םָהיִלִא רָמָאירָשַאְי
 :עומש אּוֿבֲא אָלְו הָעּנרּמַה תאזְו

 Cp 28, ד ** prb dl (ex 4) | 2 mit MSS Edd הוהיל | 31 תלטע | 4 1הֶר-- |
 6 = 1 6 4455" טפשמה-לע בשויל טפשמ חמלו | * >6%%) | <1 מל | ל?

 'ִּפב | 12 0 זה MSS ובא.
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 הָוהְידרַבְּד םֶהָל הָיָהְוַי
 וקל וק וקל וק וָצָל וצ ראל וצ
 םָׁש רועְז םָש ריִעָו
 פ | ּודְּבְלִנו ׁשָקֹונְו ּורָּבְשְנְו רֹוחָא ּולָשְבו וכלי ןעמל
 ןוצָל יִׁשְנַא  הָוהְידרַבַד ּועָמש בל

 :םֶלָשּויִּב רשא הֶּזַה םַעָה ילשמ
 תֶוָמדתֶא תיִרְב ּונְתָרָּכ םֶּתְרַמַא 5

 יה ּוניֵשע לואָשַעְו
 ונָאובי אל רבעהיִּכ ףטוש 'טיש

 ם ונְרָּתְסִנ רֶקָשְבּו ּונָסְחַמ בֶזָכ ּונָמׂש יִּכ
 הוהָי יִנדַא ֹרַמֲא הָּפ ןכָל
 ןמב ןֶּבֶא "א ןּצְּב דפי ננה
 :'שיחי אל ןימאמַה ידָסּומ דָסּומ תרקי תַגִּפ

 תַלְקַשַמְ הָקָרְצּו וקל םֵּפְׁשִמ יִּתְמִׂשְול
 :ּופטשי םִימ רָתְַ בֹזְכ הָסֲחַמ ֹרָרֶב הַעְיְו

 םּוקַת אֶל לוָאְׁש-תֶא יָכָתּוזַחְו תָוָמדתֶא םֶכְתיִרֶּב ירָפְכְו5
 :סמְרַמְל ול םֶתיִיָהְו רבעי יִּ 'ףטוש טוש

 םֶכְתֶא חָקִי ּורָבָע יּדָמפ

 הָללּו םיִּב רָבַעְי רֶקּבִּב רבב
 :הָעּומְש ןיִבָה הָעְָזִקַר הָיָהְו

 :סָנַּכְתַהְּכ הָרֵצ הָכְסַמַהְו עֶרָּתְשַהמ עַצַמַה רצָקיֵכ>
 זרי ןועְבַנְּב קָמַעְּכ הָוהְי םָקָי םיִצְרְּפ"רַהְב יב

 :ֹותָדֹבע הָיִרְכְנ ותְרְבִע רבעלו והׂשעמ רז ּוהָׂשְעַמ תוׂשעל
 פ :ץֶרֶאַה] םֶכיִרְסֹוִמ ּוקְזְחְיְַּ ּוצָצולְתֶת לא הָּתַעְוְ

 "לֶּכ-לע תֹואָבְצ הָוהְי ינדִא תֶאַמ יִּתְעַמְׁש הֵּצְרֲחַנְו הָלְכיּכ
 :יִתְרְמַא עֶמְׁשְו ּוביִׁשְקַה יִלוק ּועָמְׁשְו ּוניזאה3
 :ֹותָמְדא דָּדׂשיִו חַּתַפְי עוול שֵרֹחַה ׁשֶרֲחִי םייַה לכה

 קרי ןָמכְו חצק ץיפַהְ ָךינְפ הגש אלהי
[sedטֶטוש  legףטוש  qn (al proטוש; 6£0  dub (6£0 pactum) || * Q15 *  

 (cf ad Jos 23,13] vel BDYW || < א רַבְע, 1 ®c 0 Var רבעי | 16 * 16 685 דָסי|
 ל IPetr 2,6 Chrysost al || © fit dl (>6®[x]); etiam< דסומ* IPetr> | 1 לָחָ

vel Np), al Win: (6 Win) 6889 IPetr+ 6ח avrg | 18 * 1 prb רָפְתְו 8 ,ro| 

 . cf 15° (6% spes, 9 pactum || > cf 15° || 19 <6%)%( || 22>4MSS SMS | 24 frtdlל
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 :וְִלְבְנ תָמָפְכְו ןַמְסִג הָרֹעׂשּו יהָרֹׂש הָטִח םֶשו
 :ּונָּוי ויָהְלֶא | טֲפְׁשַמַל ריו
 בָּתּוי ןָפּכלַע הָלְנִע ןפואְו חצק שדוו ץּורָחָב אָל יכיל

 :טָבָשּב ןֶמכְו חַצְק טֶבָחָי הָּטַמַב יִּכ
 ונשודי *שוָדֶא חַצְנְל אל יִּכ קו םֶחְלא

 פ :הָיְשּות| | :ּונְקְדִי אָל ףיִשְרַפּ .וָתְלְגע לָגְלג םַמָהְו
 ליִּדְגַה הצע אָלְּפַה | הָאְצְי תוֶאְבצ הָוהְי םעמ תאֹו-םנפ

 דד הָגַח תירִק לַאירַא לָאירַא יוהי 9
 :ּופְקְנְי םיִגַח .הָנָשִלַע הָנָׁט ּוָפְס
 היִנַאְו ּהָּיִנַאַת הָתְיָהְו לאיִרַאל יִתוקיִצַהְו

 ךִיָלָע ירּוְּדַכ יִתיַנֲחְו :לָאירַאכ יל הָתָיֲהְו
 :"תֶרְצְמ לע יתמיקהו בָּצִמ יל יִתְרצְ
 ְּךֶתְרַמִא תֵׁשְּת רַפְעַמּו ירּבַדִּת ץֶרֶאַמ ּתְלַפְׁשו

 :ףצְצִת ְּךֵתָרְמֲא רַּפָעַמּו לוק ץֶרָאַמ בוָאְּכ הָיָהְו

 יםיִציִרֲע ןוָמַה רבע ץַמְכּו ִדִרַד ןומֲה קד קֶבְָּכ הָיָה
 דָקְפִּת תֹואָבְצ הָנהְי םעָמ :םָאְתְּפ עַתָפְל הָיָהְ
 :הָלַכֹוא שא בֵהָלְו הָרְעְסּו הָפּוס .לוָדָנ לּוקָו שעָרְבּו םעֶרְּ
 לָאירַא-לע םיִאְבְצַה םִיגַה"לָּכ ןֹומֲה הָלֵיל ןוזֲח םֹולֲחַּכ הָיָהְול
 :ּהָל םיִקיֵצּמַהְו הָתָדָצִמּו היבצ-לֶכְ
 ושפנ הָקָיַרְו ץיִקַהְו לכֹוא הָּגַהְו ֵעָרָה םלחָי רָשַאּכ הָיָה

 שפנו ףיע הגה ץיקהְו הָתְש הגהְו אָמצַה םֵלֲחי רֶׁשַכְ
 הקקוש] ם :ןויצ רהדלע םיִאָבְּצַה םִיַֹּה"ָּכ ןומה הָיָה

 ועשו ּועשַעתשה ּוהָמְתּו יּוֲהְֲמְהַמְתַה
 :רכש אלו עב ליאל לרכש

 הָמּדְרַּת ַחּוָר הָוהְי םכילע ּךַסֶנְיִי

 :הָּסִּכ 'םיזחה םָכיִׁשאָר"תֶאְו "םיִאיִבְּנַהדתֶא" םָכיִני-תֶא הפ
 ותא נְּתַיײרָׁשַא םּותָחָה רָפָּפַה יִרָבדְּכ לכה תּוָוָח םֶכָכ יִהְתַויי
 :אּוָה םּוְתֶח כ לכּוא אָל רַמָשְו הֶזאְנ אָרְק רֹמאַל רֶּפַֿפה עדוידלֶא
 25 5 6S (dittogr?)< | ל >69*6%39) ; AO kai kérxpov (ןחדו) [ 8 0
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 8 0 היעשי 30,3—29,12

 אל רַמָּאְו הָזיאָנ אָרְק רָמאַל רֶפְס עֶדְיײאְל רֶׁשֲא לע רֶתַּפַה ןתְנְויי
 פ  ?רֶפַמ יִתָקַדָ

 הָּנַה םַעָה שנ יִּכ ןעֶי "יָנֹרֲא רָמאָי
 יִנָמִמ "קַחְר וָּבְלְו יִנּודְּבִּכ ייִתְפָשְבּ ּףיִפְּב
 :הָדָמלְמ םיִשָנַא תַנְצִמ יִתִא םֶתְאְרִי יֵהְּתַ
 אָלָּפְו אָלְּפַה 'הָּנַה"ַעָהְתֶא" איִלְפַהְל יִףָסֹוי יֵנְנַה "בל

 ס רָּתַּתְסִּת ויָנֹבְנ תניִבּו ויָמָכָח תַמְכָח הָדָבֲאְו

 הָצע רָתְמל הוהְיִמ םיקיִמְעְמַה יהי
 :ּונעֶדֹי ימו ּונַאר ימ ּורמאיו םֶהיִשַעַמ ְּךֶׁשְחַמְב הָיָהְו

 בֶׁשֲחי רֶציַה רַמֹחְּכ"םִא םֶכְכְפַהו
 :ןיבה אָל ֹורְצֹיְל רַמָא רַצְיו יִנֶשָע אל ףהֶשעל השעמ רַמאידיִּ

 :בָשַחי רעיל למְרכהְו למל ןנְְל בֵׁשְו רֶעזִמ טעֶמ לועדאלהיז
 רֶפְסיִרְבִּד םיִשְרִחַה אּוָהַה-םיב ּוָעָמָשְויי

 :הָניִאְרַּת םיִרוע יניע ךֶָשחְמּו לָפָאַמּו
 ליי לֵאָרְׂשִי שוְֶקּב םֶרָא יגויִבָאְו הָחְמַש הָוהיִּב םיָננֲע ּוָפְסָיַוי
 :ןָוָא יֵדָקְׁשלָּכ ּוְתְרְכַנְו ץל הָלָבְו ץיִרָע סָפָאְהיכ
 ס :קיִדצ ּוהְּתַב וטיו ןושקי רַעָשַּב חיכומלו  רַבְרְּב םֶדָא יִאיִטַחְמיי
 םֶהְרְבַאתֶא הֶדָּפ רֶׁשֲא בלע תיָּבי-לֲא הָוהְ רַמָמהְּב ל

FT 

.% 7 oor 

 1 = :חקלודמלי םיִנְוְו :הָניּב תדע ועו
 הָוהְידםֶאְנ םיִרְרוס םיִנָּב וה 0

 יחּור אָלְו הָכָּסַמ סנו יִנָמ אָלְו הָצֲע תושעל
 :תאטח-לע תאַטַח תופס ןעמל

 ּלָאָש אל יפו םִיֹצִמ תֶדָָל םיִכְלְהה
 :םִָרְצִמ לֶצְּב תֹוסְחַלְו הֹעְרַפ זוָעְמְּב ֹועֶל
 :הָמְלְכִל םִָרָצַמ"ִלַצְּב תִּקָחָהְו תֶשְבָל הֵעְרפ וועָמ םֶכָל הָיָה

r3 * pl MSS הוהי | ל 22MSS Edd WJ, 141 || > huc trsp ° (sic 67, 4 
 x[ cf Matth 15,8.9; Iren, Cypr al) | % 68 pny || * 69 (udrnv)]9א* >6Aו ויפב

smh); cf Matth | 14 *1? ףסוי | לל add | 7 שקי | 22 *1 לֶא | ל 
 . || 23 add 5611036 | Cp 30, 1 60 6 Nu 32,14(6ץזקס ה מ06זשו) 5 ּורָפָחִי
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 :יועיגי נח ויָכֲאְלַמּו ויַרְׂש ןעָצְב ּווָהיִכ
 ומָל ּוליִעְוידאְל םעדלע שיאְבה לֵב

 .הָקּוצו הר קרב בגנ יתומַהְּב אׂשמפ |
 ףפועמ ףֶרָׂשְו ּהָעַפָא 'םהמ שילו איב
 םֶתרָצוא םיִלַמְּג תֶשְּבִּדלַעְו "םָהיִליִח 'םיִרְוע ףֵתָכ"לע ּואְׂשי
 ורְזְעַי קיִרָו לָבָה םִיֹלצִמּוז :וליעוי אָל םע-לע
 :'תָבַש םָה" בָהָר תאֹול יִתאָרָק כָל

 ּהָקַח רֶפפ" לַעְו םָּתֶא חולל ּהָבְתָכ אוָּב הָּתַעפ |
 :םלועדרע רעל ןורחַא םויְל \ יהְתּ
 :הָוהְי תרות ַעימְש ּוְבָאדאָל םיִנּב םיִשח םיִנָּ אּוה יִרָמ םע וכ

 חַרָארַּנְמּוטַה זהדינמ רויז :תולתהמ וז תוקלַחונלורְבה

 ם | :לֶאְרָשְו שחק" ּוינפִמ ּותיִּבָשַה
 הָּגַה רָב םָכְסֶאָמ ןעי ילֵאָרְׂשִי שוק רַמָא הָּכ ןכְלייי
 :ויִלָע ּוָנָעָשְּתַו זולָנְו 'קְשָעְּב ּוחְטְבּתַו
 הָבָנְשִנ הָמּוְּב הָעְּבַנ לפנ ץֶרָפְּכ הזה ןָוָטֶה םֶכָל הָיִהְי ןכְלי

 :הָרְבַש אֹוְבָי עֶתָפְל םֶאְתַּפ-רֶשַא
 לֶמְחַי אָל תּותְּכ םיִרְצִֹי לָבְג רֶבָשְּכ ּהָרְבְשּויי

 םִיַמ ףוָשָתְלְו .דּוקִיִמ שא תְּתְחְל ׂשֶרָח ֹותָּתַכְמִב אָצֶמִיאָלְו
 פ :אָבָנִמ לֵאָרְׂשִי שּודְק הֹוהְי יָנֲֹא רמָאְדהְכ יי

 םֶכְתַרִּבְג הָיָהִּת הָתְטְבְבּו טקֶשַהְּב ןּועְשְּנִת תַחֹנָו הָבּוׁשְּב
 יפ"אל ּוָרְמאּתַוי :םָתיֵבֲא אָלו
 ןּוסּונָּת ןּכלע | סּונָנ סּוס"לע
 :םכיִפדְר ול ןּכְ"לע בָּכְרִנ לק-לַעו

 דָחֶא תַרעּנ יִנָּפִמ דָּתֶא ףֶלָאיל
 םָּתְרַתּוְנְדִא דע ּוסְנִּת הָׁשִמֲח תרעג ןנְפִמ
 :הָעְבגַה-לע סנו רֶהָה שאר-לע | ןֶרתּכ

 4 °° 6 udrnv אסחוטטסטסו 3p: [18MSS]) םֶּנִחְ); 1 4 | 5 K שיִאְבַהה 0
 18155 Wיבה; קצקפ יש ואיִבַה (םֶלָּכ | 6 * קקs תומָהְּב 0) | 1? םהנ יס
 םירוע | 4 ca 3055 םהליח ve םהָליח | 7 = 43155* 'ש םה בהר; 1 תיִּבְׁשַּמַה
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 590 | היעשי 3

 כמה םּוְָי כו םֶכְנֲַחַל הָוהְ הָּכַחְי לו"

 ףקעז ליקל ְנֶחָ ונח הָפְבְתְא וכ .סלשוריּב ב בש צב םעיכופ
 ףְנָּכִיאָלְו ץַחָל םִיָמּו רצ םֶחָל ינדא כל ןַתְָבְו>י ְּדַנֲע ותְעָמְשּכ
 רֶבְד* הָנְעַמְׁשַּת יִנֶָאְויי :ֶּרומ"תֶא תוָאר י ףיניע ּוָהְו ףירומ דוע

 ּוליאְמְשת כו "ונימאת יכ וב ּיֵכְל ףרוה הָז רמאל יִּירחַאמ
 םֵרָזּת ְּךָבָהְז תכסמ תֵּנְפַא-תֶאְוְךָפְסכ ליִסּ יּופְצתֶא יםֶתאָמְטְוי
 הָמְדֲאָה"תֶא עֶרְזִּתרָׁשַא עְרז רֵטָמ ןתָנְו* :ֹול מאת "א הָוָ מכ
 אּוהַה םִָיּב ףינְקמ הערי ןמָׁשְו ןָשָד הָיַהְו הָמְרַאָה תֶאּובְּת םֶחָל
 ּולכאי ץיִמָח לֵלְּב הָמָדַאָה יִדְבְע םיִרָיעָהְו םיִפְלַאָהְו :בָחְרִנ רּכ
 הֵעְבג"לְּכ לַעְ ּהְבְ רֶהדלָּכדלעּו ָיָהְו5 :הָרָזִמַבּו תַחַרְב הר וזירְׁשֲא
 הָיָהְו :םיִלְנִמ לֵפְנְּב בר גרה םֹויְּב םיִמחיִלְבי םיִגלַ האְׂשִג
 ואי םיתְעְבְש הָיְהְי ּהָמַחָה רוָאְו הָּמַחַה רוָאְּ הָנָבַלַה - .רוא

 ותְכַמ ץחמו גע רֶבֵׁש-תֶא הָוהְי ׁשֵבֲח יב יםימיה תַעְבָש
 = ם  ואָּפְרי

 הֶאָשַמ דָבְכְו ופא רעב קָחְרמִמ אָּב הָנהְידםש הָגַהְיז
 ":תַלָבא שא ֹונֹוׁשְלּו םעז ואלמ י ויִתְפש
 הֵּצֲחִי ראנצרע ףטֹוׁש לחנכ וורו

 :םיִמַע ַיָחְל לע הֵעְתַמ ןָסָרְו אְוָש תפָנּב םיוג הָפְנַהל
 נֲח-ׁשְּדקִתַה לילּכ םכָל היי ריִׁשֲה
 :לֵאָרְׂשִי רּוצדלֶא הוהְיהרַהְב אּובָל ליִלֲח ללוהּכ בבל תַחְמָשְו

 הֵאְרִי ּועורָז תַחנְו ולוק דֹוהתֶא הָוהי עיִמְׁשָהְוס

 ָרְּב ןֶבֲאָו םֶרָנָוְץֶפְג הָלכֹוֵא שא בֵהָלְו ףא ףעֶזְּ
 :הָּכַי טַבָשְּב רּוִׁשַא תַחַי הָוהְי לֹוָקְמ"יַּי

 ויִלע הָנהְי חיָנָי רֶׁשֲא יהדְסּוִמ הָטִמ רבעמ לָּב הָיָהְוִי
 'הָּבימַחְלִנ "הָפּונְּת תֹוָמֲחְלַמְבּוי תוְרנְכְבּו םיִפְתָּב

 בָחְרה קיִמָעָה ןָבּוה 'ָּךְלֶמַל 'אוָה-םנ* יהָּתְפִּת ילּומְתֶאִמ ּוְרְטדיִכ
 18 1 prb 6 pc MSS םודי || 19 1 fit QW | 20 6155 | 21 ** 1? רַבְּד
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 הֵּבְרַה םיִצַעְו שא ּהָּתְרְדִמ
 פ | ּהָּב הָרְעְב תיִרְפָנ לֵחְנִּכ הוהְי תַמְׁשִג
 ּונָעָשי םיִסּוס"לעֶו הָרֶזָעָל םִיַרצִמ םיַדְריַה יוָהי 1

 דאָמ ּומַצַעיִּכ םיִשְרּפ לע בר יִּכ בָכְרלַע ּוחְטְביו
 :ּושָרֶד אל הָוהְי-תֶאְו לֵאָרְׂשִי שורק" לע ּועָש אָלְ
 ריִסַה אל ויִרבְּדתֶאְו עֶר אבו םֶכָח אּוָה-םַנְוי

 :ןוא ילעפ תַרְזעלעֶו םיִעָרְמ תיל [ םֶקְו
 ַחּוְרדאלְו רַשּב םַהיִסּוסְו לֶאדאלו םֶדֶא םִיַרְצִמּו
 רע לָפְנְו רזוע לַשְכְו ודָי הָטִי הָוהיו
 | פ ןּוְלְכְי לכ ודו

 ילָאו הָוהידרמא הָכ יִּכי
 ֹופְרַט-לַע ריֵפַּכַהְו היִראָה ּהָּגִהִי רֶׁשֲאַכ
 םיער אָלָמ רלע אָרָּקִ רֶׁשֲא
 הָנעִי אֶל םנומַהְמּו תֶחִי אל לק
 :ּהָתַעְבִגדלַעְו ןויִצְדרַהלַע אבל תֹואָבְצ הוהְי דרי ןַּכ

 םָלָׁשְרילע  תוְְבַצ הָוהְי גי ןפ  תופע םיִרָפְְ
 :טיִלְמַהְו ַֹוָסָּפ ליִּצַהְו ןוגָּ

 :לֵאָרְׂשִי ב הָרְס ּוקיִמָעְה רֶשֲאַל ובוש5
 וּפְסַכ יִליִלֶא שיא ןּוסֶאְמי אּוהַה םִיַּב יב

 :אטח םַכיִד םכְל ּושָע רֶׁשֲא ֹובָהְז יִליִלָאְו
 ּונלכאת םֶדָאדאל בֶרָחְו שיא"אל בֶרָחְּב רּושַא לַפָבְ -

 ּיָהָי סמל ויָרּוחַבּו בֶרֶתְיִנְּפִמ ל סַנְו
 וירש סָּנִמ ּוְּתַחְו רובעי רֹונַּמַמ לעלָסְופ
 פ  םֶלְשּוְיִּב ול רּוָגַתְו ןויִצְּב ול רּואדרָשַא ההיא

 :ּורָשְי טַּפְׁשִמְל םיִרָשל למימי קדצל ןָהי 2

 םֶרָז רֶתְפְו חּוְראָבְחְמְּכ שיִאדהְיָהְוי
 :הָפִיַע ץֶרָאְּב דבְּכְ"עלְס לעָּכ ןויִצְּב םִיָמ"יגְלפָּכ
 :הָנְבָשְקִת םיִעָמְש יגְזָאַו םיִאר יגיע הָניֵעְׁשַה אל
 :תוחצ רּבְל רֶהַמִּת םיִגְלִע ןֹוׁשְלּו תל ןיִבָי םיָרָהְמִנ בבֶלּוצ

Cp 32,ול |  Qספ 31, 5 1 ליִצַהְו 6 טיִלָמַהְו | 7 >6%8) || 8 9 אל, 1 066  
 ז 1 םירשו | ft םרוָמ exc vb? cf) 6( | 3 1 הָניִעשְת vel (Qa) הנעשה שש

cf Z auaupwerigovrat V cakzgabunt || 4 gl?. 



 02 היעשי 33,5—32,5

 עּוׁש רַמָאַי אל יִליִכְלּו ביִדָנ לָבָנְל דוע אֵרָכידאלפ

 ןָאיהְׁשֲעַי וָבְלְו רַב הָלָבְנ פב יב
 הָעֹוּת ּהָוהְילֶא רָּבַדְּו יתנח תושעל
 ריִסָחָי אָמְצ הָקׁשַמּו בֵעָר שָפַנ קיִרָהְ

 ץֶעְי תו אּוָה םיִעָר ויִלּכ יל
 :טָּפָשִמ ןיְבֲא רָּבְבּו רֶקָשיִרְמַאְּב םיּונע לָּבַחְל
 פ | :םּוקָי תֹוָביִדְנלֲע אּוהְו ץַעָי תֹוביִדְנ ביִדָנְו

 :יִתְרַמִא הָּנַזִאַה תֹותָטְּב תוונָּב יֶלוק הָנְעָמְׁש הָנֶמְק תוגנַאש םיִשָבפ
 :אֹוְבי יִלָּב ףַסֶא ריִצְב הָלָּכ יִּב תוחְטְּב הָנְזּנְרִּת הנׁש-לע מ םִיָמָיּוס

 :םיָצלֲח"לַע הרּגֲחְר הָרֹעְוהָמׂשִפ תוחְסְב הזר יתֹוגנַאש חיי
 | :הירפ פגע דָמָחִהיִדָשדלַע יםיִפֹס םִיַרְׁש"לַעי*
 הירק שושָמ בכל יִפ הָלַעִּת ריַמְׁש ץוק ימע תֶמְדַא לע

 תורָעִמ דב הָיָה מופע ב ריִע מַה שנ ומרי :הֶזיל
 | :םיִרָרע העְרִמ םיִאְרְּפ שושְמ םָלוע-רע

 םִרְפִמ חה ּונָלֲע הָרָעַי-רֲעי
 :בֵׁשֲחִי רעיל לֵמְרַֹּו לֶמְרּכל רֶּבְדִמ הָיהְ

 :םלוע-דע]  בֵׁשַּת לֶמְרּכּב הָקָדְצּו טָּפְשִמ רֵּבְדַּמַּב ןְבְׁשְוי
 יחַטָבְו טְקְׁשַה הָקְרְּצַהי תדבעו םולָׁש הָקָבְּצַה השעמ היָהְוול

 תחּונָמְבּו םיִחַטְבִמ תונְּכָשַמְבּ .םולש הָוְנְּב יִמַע בֵׁשְו
 :תוָּננאְש| | ריִעָה לָּפָשִּת יֶלָפַשַבּ רעיַה תֶדָרַּב ידָרְבּויפ
 ם :רוָמָחַהְו רושהדלגר יחְלַשְמ .םִימדלּבלַע יערז םַיִרָשַא 20

 ידב ודְנְבאלְו דָגּובּו רּודְׁ אֶל הָּתַאְו דדוש וה 3

 ם = :ָּברּודְּנְבַ גבל 'ִהְתְלִנּכ רשת וש ָךְמֶתַהכ
 ניק ד ל ונָגְח הָוהְי

 - 2 ממ םיָמע יָה ןומָה לק
 :ּוְּב קקש םיִבּג קָשַמְּכ ליִסָחַה ףָסֶא םֶכְלְלָש ףָפֲאְוּ
 :הָקָדּו טּפְׁשִמ ןויצ אלמ | םֹוָרמ ןכש יכ הָוהְי בנש

 5 10155 6#3 אל | 6 * 666 -בשֲתי | < exc vb? | 7 Q םייִנַע, א םיִוָנֲע |
 g dl? (m cs) | זז ** prb add (W >6) | *1 הֶדְרַח | 12 *1 הָדפְס | 6
 211155 6% הרש | 13 dl? | 14 al || 15 Q 'ִּכַהְו lcK 'ִכְו | :7 ** קזתפ טֶּפָשִּמַה
 תַטָּב | 18 9 ט| 9 *1 5 דָרִיְו | ל 6 יֵׁשַכק | Cp 33,1 alt Mss ... אל

 וב | *1'"לֵכָּכ | 2 1 onn MSSת c 839 ונערז | 4 1 1 D3 לֶלָש



593 33,6—24 JESAIA 

 יִריתְע תֶנּומֲא הָוָהְו
 פ רצוא איה הָוהְי תאְרְי תַעָדְו 'תָמְכָח תֶעּושי ןָסְח

 :ןויְכְבי ר םֹולָׁש יכַאְלִמ | הָצֲח ּוקעֶצ םֶלֶאְרֶא ןַה7
 חַרָא רבע תַכָׁש תֹולְסִמ ומש5

 :שוְנָא בָשָח אל םיִרָע סֶאְמ תיִרָּב רַפַה
 למק נב ריִּפָחָה ץֶרָא .הָלְלמִא לֿבָאפ

 :למרכו ןַשּב רענְ הָּבְרעְּכ ןּורָשַה הָיָה

 :אָשְּנָא הָּתַע םָּורֲא הָּתַע /הָוהְי רמאי םּוקֶא הָּתַעי
 :םֶכָלַכאָּת שָא םֶכֲחּוְר שק ּודְלִּת ׁשֵׂשְח ָּרֲהָּתיי
 פ | ּוְצַי שָאְּב םיִחּוסְּכ םיִצֹוק דיִׂש תָפְרָשִמ םיִמַ יָה

 :יִתְרָבִּג םיִבּורְק ּועְדּו יִתיִשָע רֶׁשֲא םיִקוחְר ּועְמְש
 םיִפַנֲח הָדָעְר הֶזִחֶא םיִאָטַח ןויצְב ּודָחַּפ+

 :םֶלּוע יֵדָקומ ּונָל רּוְְייִמ | הָלֵכֹוא שַא ּונָל רּונָיויִמ
 תוקַשעמ עצָבְּב סַאמ םיִרָשיִמ רָבְֹו תּוקְדִצ ךלהי5

 םיִמָּד עֶמׁשִמ נא םמא דחשב ְּךמְּתִמ ויפַּכ רענ
 ןֹכְׁשִי םיִמורְמ אּוָה< :עֶרְּב תֹוָאְרִמ ויָניֵע םֵצֹעְ
 :םיִנָמֲאָנ ויִמיִמ ןפנ ֹומְחַל 6 םיִעְלְס תא

 :םיְִַָהתֶ רפס היא לקש הא לפס היא הָמיִא הבבלי
 ןושֶל גַעְלַג עומָשִמ הָמָׂש יִקְמְע םע הָאְרִת אָל זָעֹוג םעדתָאיפ
 :הָגיִב ןיַא ונדַעּומ תָיְרִק ןויצ החי

 ןָעְצַידלּב לָהַא ןְנַאש הָוָנ .םֵלְׁשּורְי הָניִאְרִת ְךיִניֵ
 ּוקתָנִיהלַּב ויֵלָבֲחלְכְו חצְנֶל ֹויָתֹדֲתַי עַּפיחלַּב
 םִיָרי יֵבֲחַר םיִרֹאְי יםיִרָהְנ"ימוקִמ לג הָוהְי יריָּרַא םשםָא יב

 :ּונְרְבַעְי אֶל ריִּרַא יִצְו טישיִנָא וב ְּלַתלּ

 :ּנעישוי או ּונכְלמ הָוהְי ּונקְקְחְמ ָוהְי ונפש הָהְי בי
 סג ּושְרפ"לַּב םֶנְרֶתְכ ּוקָזחְוְלַּב ךִיְלְבַח שטני

 :זב ּוזְזָּב םיָחְסְּפ הָּבְרַמ לֶלָשי-דִע קָלֶחי זַא
 פ  :ןע אָשְנ ָּּב בשיה םַעָה יִתיָלְח ןֵכָׁש רַמאי-לבּוו

 6 * ca soMSS ךתע 1 ft ָהיּתַע +e הָרָצֹוא | ל 235 הָמֵכָח |7 755 םיל--|
 8 1? םיִדע | 91 הֶלְבִא || 10 56 41 (ַמ) | זז 1? ומְכ יחּור | 3 6 fut; prps ועמש
 et 3pT) | 20 mlt MSS ונידעומ || 21 * prps קיִפֲא a1( הָיָה רידא םַש); ₪ ₪1 |
 > 1 ? רוקמ gl || 23 = prps * || (vell? 41 = loco) רוע קלחי | 24 קזק יִתאָמָח.



 94 היעשי 34,114

 ּוביִׁשְקַה םיִמָאְלּו עמָשְל םיוג ּוָבְרִקִי 4
 :ָהיִאָצֲאַצדלָכְו לבת הָאלְמּו | ץֶרֲאָה עַמְׁשַּת

 םָאָבלב-לע מחו גליל .הןהיל ףֶצ יי
 :חַבָטל םֶנְתְנ םַמירֲחָה

 םֵׁשֲאָב הָלַעְי םָהיִרְנַפּו ּוכָלְׁשִי םֶהיֵלְלֲחְו
 יםיִמָשַה אָבְצילְּכ ּוקַמָנְוצ :םָמְּרִמ םיִרָה ּוסַמְנו
 לובי םָאָבְצלְכְו םִיָמְׁשַה רָפָּפַכ ּולְְנְו
 :הָנֲאְּתִמ תֶלָבֹנְכּו ןָפגִמ הָלָע לֵבנַּ

 יָּבְרח םִוָמׁשִב "התור
 :טַּפְׁשִמְל 'יִמְרֶח םעדלעְו דר םֹוָרָא-לע הגה
 בָלַחַמ הָנׁשּנַה םֶד הֶאְלִמ הוהיִל בֶרָח5

 םיִליִא תֹויְלִּכ בֶלָחַמ םיִדּוּתַעְו םיִרָּכ םָּדִמ
 :םוְדָא ץֶרָאְּב לוּ חַבַטְו הָצְבְּב הויל חַבַז יִ

 םיִריִּבַא"םָע םיִרָפּו םַמְע םיִמָאָר הל

 ןשי בלחמ 'ָרְפעַו םָמ ֹמְצְרא יהֲתּורְ
 :ןויצ ביִלָל םיִמּולָש תנָש = ההיק םֶקָנ םי כי

 תיִרְפָנִל ּהָרְפִעו תפל ָהיֶלָחְנ ָכְפָהְבְ
 :הָרְְּ תפל הָצְ הָתִיִהְ

 הקרב בר שנו רֿפקו תֶאְק כ ולרי"
 ָהיְרחי  +ּוהְב"יִנְבַאְו והתדוק יִהיִלָע הָמָנְו
 :סָפֶא ִיָהָי ָהיֶרָשדלְכְו ּואָרְקִי הָכּולִמ םָׁשְְיִאְ

 ָיָרְְבמְּב ַֹוחָו שומק םיִריס ָהיִתֹנְמְרַא הָתְלֲעוי
 :הנעַי תֹונְבִל ריִצָח םיֵנַת הָוָנ הָתְיָהְו

 אָּרְקִ והעְרזלע ריִעָשְו םייָאדתֶא םיּיִצ ּושְנָפּוי+
 ַחֹונִמ ּהָל הֶאְצִמּו תיִליִל הָעיִגְרַה םשִדא

Cp 34, 2 exc vb ? expl gr DIDNT | 4 = 1 ft תועְבְג: (trsp fin vs 3) 

(4a0 <6%%[( | 5 1? הָתְוָר | ל pps (הוה) ברח ₪ זמרח | * 4 5] 7 

  a4 v 9 ducens [c al accent et'זי] הליל  (vbמ | זס = 5 אלו  | 8 prpsּהֶר--
stichor ord, sim in 108[( | °° 1? חַצְנְל [ 66 <65 (x) | rr ins prb הוהי | 
r2 ins 6 6 --ויהי אלו ּהָב ּובֵׁשֵי םיריעשּו | 13 16 6 רַצֶח || :4 1? הָר 



34,15—36,2 JESAIA 595 

 יהָלִצִב הָרָנָרְו הָעְקְבּו טֵלמְּתַו וופק הָנֵנִק *הָמש5
 :יּהָתּועְר הָׁשֲא ויד ּוצְּבְקַ םֵׁשְַ
 הָרדַעְג אל הָּנַהַמ תַחַא יאָרק הָוהְי רפס-לעמ שרד
 :ןְצּבק אּוה וחּורְו הָּנצ אּוָה יֵפִיְּכ לודקפ אל הָתּועְר הָשא"

 וב םָהְל הָתְקְלִח וְְָו לט ןֶהל ליּפְה"אוָהְּ
 פ | הָבְדּונָּכְשו רוד רָּדְל ָהּושְריי םָלֹוע"דֲע
 יחַרְפִתְו הָבְרִע לַגְתְו הָיְִו רָּבְדִמ יסּושָשְיי 5

 ןֵנַרְו תֶליִג ףא לַּגְתְו חרֶפְּת חרֶּפ :תֶלָצְבַחּ
 ןירשהו למְרּכה רדַה הל ןונבְלה דֹוָבַּכ
 ס :ּוניִהְלֶא רדה הָנהְידדוְבְכ ּואְרִי המה

 :ּוצַמַא תֹלׁשכ םִכְַבּו תֹופָר םָרְי קַח
 ּואָריִּת"לַא ּוקְזַח בֶל"יִרֲהָמְנְל ורָמֲא*

 אבי םקְנ" םֶכיֵהְלֲא הָּגַה
 :'םֶכְעָשיְו אוָבָי אּוה םיהלא לּומָג"

 :הָנְהַתָּפַּת םיִשְרח גוָאְו םיִרְע יניע הָנְחְקְּפִּת זַא
 םֶלֶא ןשְל ןְרְתְו חַס ליִאָּכ גלי זאפ

 :הָבְרעְּב םיִלָחְנּו םימ  רָּבְדִמַב וֲעָקְבְנִיִּכ

 םִימ יעל ןואְמִצְו םנַאַל בשה הָיָה
 :אָמְנְו הָנָקְל יריִצָח .יהָצְבַר םיִּנַת הָונּב

 ּהָל אֵרֲקְי שק ְּרדְו ירו לּולְסִמ םֶשהְיָהְול
 :ּועְתִי אל םיִליִוֲאְו 'ֶּדְרַּד ה מל-אוהְוי אמט ּונְרְבעידאל
 םש יאַצַּמַת אל" הָנָלעידלּב תויח ץיַבְפּו הָיְרא םָׁש הָיהְידאלפ

 ןּובָשי הוהְי ייּודפּונפ :םיִלּואָ יּכְלָהְו
 םשארדלע םלוע תֶהַמְשְו הָּנְרַב ןויצ ּואָבּו

 פ | :הָחְנְַכ ןנְי סו .ונישנ הָחְמׂשו שש
 למ ביֲִחְנ הָָע :היקזח למל הש הושע לבראְּב יי 6
 :רּוָשַאיְּדְלַמ חֶלֶשיו> :םֶשְּפְתִיַ תֹורָצְבַה הָדּוהְי ירָע"לְּכ לע רּושא
 15 *1 םָש | * 1 ָהיֵצַב | < :5 (6א 16) דָקַּפ אל | 16 * 41 (תצ 65) | ל 7
 cf 15° | © ins 6 54155 הוהי 17 nonn MSS | (cf 62) ןהל || Cp 35, ז *1 ושש
 (1M | *1 :חְךפת sine —צet N) :) | 2 121155 ֶך7 | 4 * ins םקנ | ° ins אובי |
 51 ישו | 7 * 203155 ה; 1[...] הָצְבַר | * 1 8+ הָיְהְת הָנעי תֹונְּב רַצֲח +

34,13 || 8 * >18MSS 3; 6 רזהמ | פל ft add | 51 prb ומעל et trsp , ad 
 . cf IMS 62 | Cp 36, 1 cfad2R 18,13םָש;  | g ** ade? || * huc trspךרד
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 דֹמעיוי דַבָּכ יליִחְּב ּוהָיִקְִח ְךְלַּמַה-לֶא הָמְלשּורִי ׁשיִכָלַמ הָקׁשְבַר"תֶא
 םיִקָיְלֶא וילֲא איי :סבוכ הדְׂש תַלְסְמְּב הָנּוילַעַה הָכְרְּבַה תַלָעְתִּב

 :ריְִזּפַה 'ףַסמְּב חֶּויְו רפפה אָנְבְָׁו תיָּב"לע רש ּוהָיקְלַחְר
 למה רַמָא"הָּכ ּוהָיקְזִחְדלֶא אָנּורְמִא הקֶשְבַר םֶהיְלַא רֶמאוּי
 ירא יִתְרַמא: פ יִּתְחְטְב רֶׁשֲא הזה ןוָחָטְּבַה הָמ רּושא ּךֶלָמ לונה
 ָתְדָרָמ יִּכ ְתְחַטְב ימדלע הָּתַע הָמָחְלַמְל הָרּובְנּו הצע םיִתְפֶשרַבְּד
 רֶׁשֲא םִיֹנצִמ"לע ; הֶּזַה ץוצְרָה הָנְקַה תֶגָעָשַמלע יּתֲחַמְב הַנִה*5ֿ יב
 ל ימי הָעְרּפ ןב ּהָבָקנּו ופִכְב אָבּו ויָלָע שיא מסי

 הל רֶמאּינ חזיתו ויָתמָב"תֶא והיקְזַח ריפה רֶשֲא אּוה
 -תֶא אָנ בָרָעְתַה הָּתעְו יּווחְּתְשִת הָּנַה חְּבְזִמה יִנָפל םֶלֶשּוריל
 ְךל תֶתָל לֿכּוּתימא םיסּוס םיַפְלַא ףָל הָנְתַאְו רושא ּךֵלָמַה ינדא
 ינדַא יִדְּבע דתֶא תחפ יִנָּפ תא ביִשְּמ ךיִאְוי םָהיִלָע םיִנָכְר

 הל א מ הוה -הָחיִָשַהְל תאָּזַה ץֶרָאָה"לַעי יִתיָלֲע הָוהְי
 תֶאֹוְו אָנְבָשְו םיִקיְלֶא רֶמאיי = הָתיִחָשַהְו תאָזַה ץֶרָאָה"לֶא
 -לֵאָו ּונְחָנֲא םיִעָמְש יכ תיִמָרֲא יִדְבַעְלֶא אָנרְִּּד הָקְׁשְבַרלָא
 הָקָׁשְבַר רָמאַיַוי< :הָמֹוחַה-לע רֶׁשֲא םֶעָה יִגְזֲאְּב תיִדּוהְי וניל רב
 אלה הָּלֲאָה םיִרָבִּדַה-תֶא רָּבַדְל יִנדַא יִנֲחָלְׁש ְּךיֶלֵאְו ךינדא לֶאַה
 -תֶא תוָּתְִׁלְו יםָהיאָרְֹחתֶא לָכֲאְל המחַה"לע םיִבָשּיַה םיִׁשְנֲאָה"ילֲע
 רֶמאיַו תיִדּוהְ לּודג-לוקב ארקיו הָקְׁשבַר דמעיו 3 :םֶכָמִע 'םהיניש
 -לַא מַה רֶמָא הביי :רּושַא ְּךְלִמ לודָּנַה למה יֵרֿבְּד"תֶא ּועָמָש
 םֶכְתֶא חַסְבָידלַאְו5 :םֶבְתֶא ליִצַהְל לכוידאל יִּכ ּוהָיקְזִח םֶכָל אשי
 תאו ריִעָה ןְתְבִת אָל הָוהְי נלי לצַה רמאל הָוהְיְדְלֶא ּוהיְקְזִח

 למה רַמָפ הב כ ּוהָיקְזַחלֶא יִעְמְשַתִילֶאי5 :רוָׁשֲא למ ריב
 ותָנֲאּת שיִעְו ֹונְפנ-ׁשיִא ּולְכַאְו יִלֲא ּוָאְּו הָכָרְב יִּתַאּוְשָע רושא
 םֶכְצְראָּכ ץֶרָאדלֶא םֶכְתָא יִּתְחְקָלְו יאב-דעי? :וךובזימ שיא ּותְשּו
 * 23155 ליִמְּב | ל 28 18,17* + אביו לעיו | 3 * 28 18,18* +"לֶא אָרְקיו

 |  cfad 2R 18,18. 37 | 4 cfad2R 18,19 | 5 1 6 ca 20155, 2Rל | 4
6°2R+עה | * 28 ףל | 7 28 ןורמאת | 8 28 ָּךְלָמתֶא-+- | 9 2% 
18,24 || 10 ™ 2R (prb rectius) in-—- הiַה Dעל-הַפָקו | 12 ?1לָא | ל א* 

 םֶהיֵאָרַח 0 םָתֶאֹוצ || < א ?םֶהיִניִש 0 םהילגר יִמיִמ | 13 2R (ft rectius) רַבְּד|

 16 2R ךלמ | 17 2R+vb nonn 67 יִּכ 18 init pro ]פ.
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 והָיקְִח םָכָתָא תיִסְיְַּפי* :םיִמָרְּו םֶחָל ץֶרֶא ׁשּוהיִתְו ןֶנָּד ץֶרַא
 ּךְלַמ דּיִמ וצְראדתֶא שיא םִיוּגַה י יִהְלֶא ליִצְהַה ּנליִּצַי הָוהְי רֹמאָל
 ליִצַהוִכְו יםָיְוְרֶפְס יִהְלֶא היא דָּפְרַאְו תָמֲח יִהלֲא היַאיפ :רּושא
 -תֶא ּליִצַהרָשַא הָלאְה תוצְרַאַה יֵהלֲאלְכְּב ימי :יִדיִמ ןורמש-תֶא
 ונעְדאלו ּושיחיו=: ::יִדיִמ םֶלָשּורידתֶא הָוהְי ליו יִדיִמ םָצְרַא
 אבי הנעת אל רמאל איה למה תוצְמדיִּ רֶבְּד ותא
 ףֶסַאְדְַּב חָאֹויְו רַפּפַה אנְבְׁשְ תִיַבְ"לערֶׁשֲא והְיקְלַחְּב םיִקלֲא
 :הָקְׁשְבַר יִרָבַּד תֶא ול ּודְנִיו םיָדָנְב עּורָק ּוהָיקְזַח"לֶא ריִּכְזַמַה

 קָׂשּב סְּכְתִיַו וויָדָנְּבתֶא עַרקיַו ּוהָיִקְזַחְךֶלַּמַה עמשַּכ יהיַני 7
 אָנְבֶשו תֶאְו תִיּבַהְלַעְרָשַא םיִקְיְלֶאתֶא חלָשּיו> :הָוהְי תיִּב אביו
 ץֹומֲאַב .ּוהָיְעָשודלֶא םיִקְׂשַּב םיִּפַּכְתִמ םיִּנַהְּכַה יִנָקִז תֶאְו רפופה
 הָצָאְנּו הָחְכוְתְו הָרָצ-םֹוי ּוהָּיְקְזַח רַמָא הָּכ ויל ּוָרְמאּופ :איִבָּנַה
 - ילוא4 ah ןיא rail רַּבְׁשַמ-דַע es ּואָב יִּכ הָּנַה םיַ

ssוהיקזח למה בע ואבו | | העצמה תיִרְֵּׁשַה דע  
 והָּכ םָכיֵגְדַא-לֶא ןּורְמאָת הֶכ ּוהָיְעַשְו םֶהיֵלֲא רָמאָנֿ :ּוהנְעַׁשִילָא
 ירענ תְנ רשא ָּתְעמׁש רשא םיִרָבְּדה ןנָפִמ אָריִּתלַא הָוהְי רָמָא
 -לֶא בֵׁשְו הַעּומְׁש עַמָׁשְו חה 1ּב ןֵתֹונ יִנָנהז :יִתֹוא רּוׁשֲאיְַּלַמ
 -תֶא אָצִמַּו הקָשְבְר בָׁשו8 :ֹוצְרֲאּב בֶרֲחַּ ויּתְלַפַהְ ֹוצְרַא

 עֿמְׁשנפ :שיִכָלַמ עֶסְנ יּכ עמָש יִּכ הָנְללע םָחְִנ רושא ךלמ
 ָּךִתִא םֵתָּלִהְל אָצָי רמאל שּוּכ-ְךֶלַמ הָקֲהְרּתדילע
 -לָא נאה הכיס :רֶמאָל הלא םיִכָאְלַמ חַלְשיַו 'עַמָשיַו

 תמש הָתַאוֲהּנַהַי : רוש רלמ דִיְּב שרי תת ל ראל
 :לֶצָנִּת הָּתַאְו םָמיִרֲחִהְל תֹוצְראָה"לכָל רִּׁשַא יֵכְלַמ ּושָע רֶׁשֲא
 -תֶאְו ןזוג-תֶא יתובא ּותיִחָשַהדרֶשַא םִיּוּגַה יִהלֶא םַתֹוא ּוליִצָהַהְי

 דָפרַא ְּךֶלָמּו תָמֲחְָלְמ היא :ירָׂשלְתִּב רשא* ןֵרֲעיגְבּו ףַצְרְו ןרח
 םיִרָפְּפַהדתֶא ּוהָּיִקְזַח חקינ+ :הָנעְו עַנַה םִיָוְרפְס ריִעְל ּךְלַמּו
| 2R18 39 ןורמש ץֶרֶא יֵהלֲא הָיַא | 20 כ Ig ins (cf ad2Rד8 2 צה לצָהַה |  
 22 cf3? | Cp 37, 3 638 23 193 | 9 * 0 29 לֶא | * 2% al )6+ א

. arédrpewev, sed ? origin) || ro °° >2R® || 12 ° 2R6L 4 kai ה ל 4 
2R | 13 1? ריִעָה ('ָל 'ִמ <2R9M55( | 14 1 קזס 6 6 sing. 
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 יִנָּפְל ּוהָיְקִוַח ּוהֵׂשְרְפִו הֶוהְי תיִּב לעינ ּוהָאְרְקִיַו םיִכָאְלַּמַה דָיִמ
 יֵהלֲא תֹואָֿבְצ הוה :רמאל הָוהְי-לֲא ו ּוהיקְזִח סֶלָּפַתִי5ַ :הָוהְי
 ץֶרָאָה תוָכְלְממ לכל בל םיִהלֲאָה אּוָהְהְּתַא םִיִבְרְּכַה בשי לָאְרְשי
 עָמָשּו ְךנָָאוהָוהְי הפה :ץֶרָאָה"תֶאְו םיִמָשַהתֶא תיִשַע הָּתַא
 חלש רֶׁשֲא בירחְנס יִרְבְּדְּ תֶא עמשּו הָאְרּו יּדניֵע הָוהְי חַקּפ

 םילא א לכ שֶאְּב ָהיְִלֶאתֶא תני יצרתי תוצר
 הָוהְי הָּתַעְופ :םּודּבַאו ןֶבֲאָו ץע םָדָאידְי השעמ"םא יִּכ הָּמַה
 'הָוהְי הָּתֹאְיְּכ ץֶרֶאָה תֹוכלְמַמלַכ י ּרעֶדְיְו ֹודָיִמ ּונֲעיִׁשֹוְה ּוניִהלֲא
 הָוהְי רמה רפאל גהה א ad ּוהָיְעָשְ השי :ףּבְל

 פס הָוהְי רָּבִדדרְשַא רַבְּדַה
 ןויצדתַּב תֶלּותְּ ל הגל ל הי

 :םֶָשּוְִי תב הָעיִנַה שאר יי
 לוק הָתומיִרַה יָמ"לֲעְו ָּתְפּדגְו ָתְפרִח מתא

 :לֵאָרְׂשִי שודְקְלֶא ךיָניִע םֹוָרָמ אשתו
 יבְכר בֶרְּב רֶמאּתנ 'יָנֹדֲאוָּתְפְרַח "יִדְבַע דָיְּב+

 ןוְנְבְל יֵתְּכְרַי םיִרָה םוָרְמ יִתיִלָע נא
 וישר רַחְבְמ ֹוָזְרַא תמוק "תרֶכָאְ
 :ולָמְרּכ רעָי  וצק יםוְרָמ 'אובָאְו

 יםימ יִתיִתָשְו יִתְרק ינָא5
 :ירֹוצָמ יִראְי לכ יֵמְעּפ-ףכְּב יֿבְרֲחַאו

 יִתיִשָע ּהָתֹוא קוחְרַמל תָעַמָשדאולַהא

 ָהיִתאָבַה הָּתִע יִהיִּתְרַציִו םֶדָק יִמימ
 :תֹוְרְצְּב םיִרָע םיִעְנ םיִלג תוָאשַהְ יָת

 "ושבו ּותַח | די-יִרְצק ןהיִבְשְְו
 אָשְּד קריִו ּהָדָש בָשַע ּויָה
 :*המק נפל "הַמדִשּו תג ריִצֲח
DT |2< | 17 * 28 ךיניע || ל >28 | 18 *1? ומי-- | ל 16 13195 22 R16  

 65 cfad 28 | 20 * 25155 25 + אָנ || ל ins 6 2R םיִהלֶא | 2ז * 28 לע | ל 6
 et 2R + יִּתְעַמָש | 24 °2R יִכָאְלמ | <, < 6 86 2 | 51 'אְו ₪ 'ָאְו 616 | <
 c 28 ןולמ | 25 ° ins 6 28 םירָו | * 1 יאו |יו?רּוּצמ|26י1?'צ jb ויִהּתַו|

 27 * 28 ושבינ | ל 22 הָּפַרַׁשּו | =: ft ּהָמְק al( םידק).
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 :ייִלַא ְזנַרִתַה תֶאְוי יִּתְַרנ שבו ְךְתאֵצְו ּךּתְבׁשְיפ
 יָנְזֶאָב הָלֲע ננו יִלֶא ֶזָּנִרְתַה ןעיפ

 ךיִתְפְשְּב יִנְתְמּו ךֶפאָּב יִחַח יִּתְמָשְו
 תֹואָה ְּךל"הָזו :הָב ָתאָּבירֶׁשֲא רָב ךיִתְביִשַהְו

 יסיַחָש תיִנָשַה הָנֶשַבּו ַחיִפְס הָנָשַה לוָכִא
 :םִיְרפ ֶלוֶכַאְו םיִמְרְכ ּועְטְנְו ורָצְקְו ּועְרַ תיִשיִלָשַה הָנָשַבּו

 הֶשֶעְי הָטַמִ שרש יהָראַָּנַה הֶדּוהְיְ-תיִּב תָטיִלָּפ הָפְסְוי
 :הָלעֶמְל = ןייצ רָהְמ הָטיִלְּפּו תיִָאְש אָצַת .םלָשּוריִמ יב

 פ | :תאְזהֶטִעּת תואְבְצ הָוהְי תֶאְנְק
 רּושא למלא הָוהְי רָמָאהְּכ ןכל3

 ץַח םָׁש הָרוידאָלְו תאֹּוַה ריִעָה לא אובָי אל
 :הוהי]]) | ם :הֶלְלְס ָהיֶלָע ּךֶפשִידאְלְו ןֵגָמ הָּנִמִּדְקִידאְלְ

 "םֶאְנ  אוָבָי אֶל תאָּזַה ריעָה-לֲאְו בּושָי ּהָּב אָּבירְׁשִא ְּךְרָּדַּבצ
 ם :יִּדְבַע דִוּד ןעמלו ינעמל ּהָעיִׁשּוְהְל תאְּנַה ז ריִעָהלַע יתנו

 הָׁשִמֲח םינֹמׁש הֶאַמ רּושא הָנֲחַמְּב הָּכַיו הוהְ אלמא
 'בָׁשיו יי עֶפִיז םיִתַמ םיִרנְפ םֶלָכ הֵּגַהְו רכב ּומיִּכְׁשִיו ףָלֶא
 תִיָּב הָיַחָּתִׁשִמ אה היפ :הָוְניִנְּב בֵׁשיו .רּושַאדְדְלמ ביִרֲחְנס
 וטְלְמִ הָּמַהְו בֶרָחַב ּוהְּכַה וָנְּ רֶעאְרׂשְוי ללמדו ויָהלֲא יִּדָרְסִג
 ס | ויּתְחִּת נב ןקְִרַסַא ּךְלמיו טְרָרא ץֶרֶא

 -ןְב ּוהיֲעְׁשִי ויָלַא אובו תּומל ּוהיִקְזַח הָלָח םַהָה םיִמיַּבי 8
 הָּתַא תַמ יִּכ תבל וצ הָוהְי רַמָאדהַּכ ויל רַמאיַו איֿבנַה ץומָא
 :הָוהְידלֶא לתו ריִקַה-לֶא וינָּפ והיִקְזִח בפיו* :הָיְחָת אָלְו

 מאב נפל תלת רֶׁשֲא תֶא אָנרֶכָז הָוהְי הָנֲא רפא
 פ | :לּוְדָנ יְִּב ּוהָיקְזִח ְּבַַו יִתיִשָע ךיִניִעְּב בוטַהְו םֶלָש בלֶבּו
 היִקְזֶחלֶא ג ָתְרמָאְו יו :רָמאָל השי הוהָי"רַבְּ יהיו

 רושא"ךלמ יובשו :הָנְש הֶרְשָע שמח כ ףסוי ננה = דעה

|302R29 | 2 29 1? ףנזאשו  add, cf28( ףמק יִנָּפְל | ל  ins fit (cf ad28 *  
 שיחס ; 143155 םיתש | * 1 6  לוכָאְו; 0 ולבָאו | בז * 308 ? || ל 1? יִרַפּו |

cad 2R | 38 5 dub;37 % ל  | in2> | 36 28 + אּוהַה הֶלילב יָה; קנס R*32  
prpsשו < 28% 17,31 | °°  ninrag)חרננ  velףִדרמ (ג1 ךוסנ קש  ? | 

cf a55 Nebosareser (8 'WY) | Cp 38,2>2R6™MS || 42R+רצארשובנו נב,  
TA | 5°. 6 2R +vb nonn | 5 "1? gol.5 *25 בוש || ל 28 + יִמע  || vb nonn 



 6ס0 | היעשי 22—38,7

 תֹוִאָה ְךל"הָזְד :תאְּזַה ריִעָהִלַע יִתֹונַנְו תאּזַה ריִעָה תֶאְו ךְליִצַא
 ינְנֲהי :רָּבּד רֶׁשֲא הָּזַה רֶבְּרַהתֶא הָוהְי הֶׂשֲעַי בשא הָנהְי תֶאַמ

JF BT 

 תיִנְרְחַא ׁשֶמׁשִּב וָחֶא .תולעֶמְּב הדרי רשא תולעמה לצתַא ביִשמ
 ס  :הֶדָרָי רשא תולָעַמּב תולעמ רֶׁשֲע ׁשמְׁשַה בשָתַו .תולעמ רֶׁשֲע

 :וולֲחמ יחיו ולח הָדּהידָלְמ ּוהָקותְל בָתכמ
 הָכָלֲא ימי יֵּמְדּב יִּתְרַמָא ינֲאּס

 :יָתֹונְׁש רֶתָי יִּתְְּפ לֹוָאְש יִרעָשְּב
 םייחה ץֶרָאְּב הי הָי* הָאְרֶאְאָל יִּתְרַמֲאיי

 :ילָדָח יִבָשוְיְִע דע םֶדֶא טיִּבַאדאל
 יער לָהָאְּכ יִּנִמ הָלְנַנְו עפנ יחי

 ינָעְצַבְי הָלּדִמ ײַח גָראָכ יִּתְדַפִק
 רקּב-רַע יִתִּנׁשִיצ :ייִנַמיֵלְׁשַּת הָלָיִל-רֲע םוּיַמ

 :"יִנָמיִלְשִּמ הָלְיְלְדִע םִּיִמ  יִתומְצַעִדלָּכ רָּבְׁשְי ן ירא
 הָגֹיַּכ הָנְהֶא הַצְפִצַא ןָּכ 'רּונָע יסּוסְּכ+

 :יִנָבְרָע יֵליהָקְׁשִע "הָנהְי .םורָמְל יניע ולד
 הֶׂשֲע אּוָהְו ייל"רמַאְ רֵּבַרַא-הָמיפ
 :יִשָפנ רמז לע יִתּונְׁש-לְכ הֶּדּרֲא

 :ליִנייַחַהְו יִנָמיִלַחְתְו" יחור יַח ןְּבילָבלּ וחי םָהיֵלֲע ינדַא 16

 רָמ ילירמ םֶלָשָל הגה
 "לָּב תחָשמ ישְפְנ יִּתְקַשָח הָּתַאְו
 :יִאְטֲח"לְּכ וג ירח ָתכְלְׁשִהיִּכ

 ךללהְו תֶומ ָּךָדות לֹוָאְׁש אל יִּכי
 ְָתֹמַא-לָא | רֹוָב"יֵדרו ּרְּבַשְיאָל
 ְֲּתְמַאלֶא עדי םיִנָבָל בָא םויַה יִנָמְּכ ְַּדֹוי אּוָה יח יחי
 :הָנהְי תיבדלע ּונָטַח יִמְידלּכ ןּגנִנ יָתֹוניִגְנּו ינֲעיִׁשֹוְהְל הוה

 :*יַחִיַו ןיִחְׁשַה-לַע ּוֵחְרְמִיְוי םיִנָאְּת תַלָבְּד ּואָשִי ּוהיְעַׁשִי רַמאיו
 פ  :הֹוהְי תיִּב הלעא יּכ תוא המ ּוהָיקְזח רַמאיו>

7 6) 34 21. 22 | 8 2R aliter | g1?Dִת- | זס! הָמּודְּב cf w 115,17 | rr =| 

prb 6 2MSS 5 הוהי . ל [ prb 6 81155 + דפ ] ל דלח 1 ahd | ל ? פק : 

73 >So) ןי : 1 6 9 ָּתְבָשָח | ל 1? לַעַיְלְּב | 18 1 6 62= ךדְסח | 21. 22 in 2R 
ante 7 | 21 *°2R ‘el... ומיִשּיַו וחקיו | 22 2% + vb nonn יִתִיָלְעְו) : . .( 
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 םיִרָּפְס לבָּביִּדַלַמ ןְדַאלַּבדןְּב ןְדֲאָלַֿב יִּדְדֹרְמ חַלָׁש איִהַה תַעְּבי 9
 ּוהיִקְזִח םָהיֵלֲע חָמְׂשִוי :'קְוֲחיו הָלָח יִּ :עמשיו ּוהָיקְזִח"לֶא הָחְנִמּול
 ו תֶאְו םיִמְשְּבַהְדתֶאְו בָהְּנַהתֶאְו ףֶסְּכַהְתֶא *התכְנ תִיּב"תֶא םַאְריַ

 ויָתֹרְצּאְּב אָצְמִנ רָשַאדלָּכ תֶאְו ויִלָּכ תִיְב'לָּכ תֶאְו בוטה ןָמשה
 :וָּתְלָשְמְמְלֶכְבּו ֹוֲתיֵבְּב ּוהָיקְח םָאָרָה"אְל רֶׁשֲא רָבָד הָיָהדאְל

 ּוָרְמָא-הָמ וילא רָמאיַו ּוהְָקְזִח ּךְלָפַה-לֶא איִבָנַה ּוהָיִעַשְי אביו '
 הָקֹוחְר ץֶרַאַמ ּוהָיִקְזִח רָמאיַו ְךֶלֵא ּואָבָי ןיאְמּו הָלֵאָה םיִׁשְנֲאָה
 תֶא ּוהיְקְזִח רַמאיו ֶתיִבְּב ּוִאָר הָמ רַמאיוצ :לָבָּבִמ יִלֶא ּואָּב

 יִתרְעְאְּב םיִתיִארַה"ְל רֶׁשֲא רֶבָד הָיָה ּואָר יִתְֵּב רׁשֲאל
 םיִמָי הּגַה5ֿ :תֹוִאָבְצ הָוהְידרַבְּד עַמְׁש ּוהָיְקְזִח"לֶא ּוהָיעַשְי רמו
 הָזַה םוָיַה"דֲע ְךיִתֹבא ורְצֲא רֶׁשֲאַוְּךָתיֵבְּב רָשַאלֶּכ אָשַנְו םיִָּ
 רֶׁשֲא ְּךְמִמ ּוֵאִצַי רָשַא ףיִנָּבַמּוז :הָוהְי רַמֲא רֶבָּר רתָּנודאְל לֶבָּ
 -לֶא ּוהיקְזִח רָמאַיַו* :לָבְּב ְּךֶלָמ לֵכיֵהְּב םיִסיִרְס ּויָהְו ּוחָקִי דיִלוּת
 תַמָאְו םולש 'הָיָהְי יִּכ רַמאּיוי ָתְרָּבּד רשא הָוהְודרַבְּד בוט ּוהיֲעְׁשִי
 ס ָמְָּב

 :םֶכיִהְלֶא רָמאי יִּמע ּוָמֲחְנ ומַחני 0
 היֶלִא ּוָאְרְִו םֶלָשּוְִי בל-לע ורב"

 ּהָנֹוֲע הָצְרנ יִּכ הָאָבצ הָאָלָמ יֵּ
 ס ָהיָתאטַחלֶבְּב םיִלּפְּכ הָוהְי דָיִמ הָחָקָל יִּ

 הָוהְי ְּךֶרַּד נפ רֵּבְדּמַּב רק לוק
 :וניהלאל 'הָלְסִמ הָבְרְעַּב ּורָשי

 לָפׁשִי הָעְבְנְו רה"לָכְו אָ אנ
 :הָעְקַבָל םיִסָכְֲהְו רושיִמָל בֶקָעָה הָיָהְו
 ס רד הָנהְי יפ יִּכ ודי רָשְּבְדלְכ ּואָרְו הָוהְי דֹוָבְּכ הָלְגִנְו

 אָרָקָא הָמ רַמָאְו אָרְק רמא לוק
 :הָרָשַה ץיִצָּכ - סח לכו ריִצָח רֶׂשְּבַהלְּכ
 :םַעָה ריִצָח ןֵכֲאי וָּב הָבָשְנ הָוהְי חור יִּכ ץיצ לבג ל ריִצָח שביל
 ס :םלועל םּוקִי ּוניהלַאדרבְדּו ץיצ לבנ ריִצָח שבי

Cp 39, 1 * 8 ךדארמ || ל 6+ kai 960066 | 5 2 ph |יִּכ | 5 29 ּוהְיְקְזח 
 , | cp 40פז  6 yevecewל |  || 3>2R || 8 5 <21.6%ל >2ת | 20,13 2% 0036 5 2
 סט  1 4 )6 52,10(| 6 1cהָאְלִמ | ב >6 | 4 56 ₪ | 5 6 םיהלא תעשי; ?1 2

 . 6 65a avepdrov, ies 1,24 Orig 6. 6076, 6 gloria hominis, 0 glרַמא) | ל
ejus, Aug al claritas ejus; 1 ודוה vel ּורְדַה (al (ודבָּכ | 7 == ? add vs 7 <6). 
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 ןויצ תֶרׂשבְמ ּךֶל"ילֲע ּהָבּגְזרַה לע
 יִאְריִּת-לַא יִמיִרָה םֵכׁשּוְרי תרׂשבְמ לוק תב יִמיִרָה
 :םֶביִהְלַא הָּגַה הָדּוהְי רָעָל יֵרְמֲא

 ול הָלָשְמ ער אובָי קָזְחְּב הָוהְי ינדַא הּגַהי
 :יָנפְל ֹותָלְעְפּו ּוּתֲא ֹורָכָׂש הגה

 ץְּבִקִי ֹוערזְּב הַעְרי וָרְדע הָעֹרְּכיי
 ס ולַהַנְי תלֲע אָׂשִי רקיַחְבּו םיִאָלט
 ןּפִת תֶרָנַּב םִיִמָשְו םומ ולָעָשַּב דֹדָמיָמ =

 םיִרָה פב לָקְשְו ץֶרָאָה רֿפע שֶלֶשַּב לֶכְ
 :םִיָנְזאָמְּב תֹוֲעָבגּו

 :ּונעידוו ותְצַע ׁשיִאְו הָוהְי חּורתֶא ןְּבִתריִמיפ
 טַּפְׁשִמ תרָאְּב ּוהָדָּמיְו ּוהָניִבְיַו ץעונ יִמתֶאיי

 :ּונֲעיִדֹוי תֹונּובַּת ְךֶרָרְו יתַעֹד ּוהָרמליו
 ּובָׁשִחְנ םִיַנְזאְמ קַחָשְכּו יִלְּדִמ רֶמָּכ םיג ןֵהיפ
 רֶעְּב יה ןיא ןונָבְלּו5 :לופו קה םיִיִא ןה
 סם הָלע יד ןיא ותּיְַ
 :וֶלּובָשָחֶנ ּוהָתְו סָּפֲאַמ יּדְגְנ ןאְּכ םִיוגַה"לָּכ ל

 :וֶלּוכְרַעְת תּוָמְּהַמּו לֶא ןָמרְּת יִמלֶאְו
 ונעְקרְי בָהְּזּב ףֶרֹצְו שח ּךְסנ לֶסָפַה

 רַחְבַי בקְרַדאְל ץע יהָמּורְת ןָּכְסְמַהיי :ףרוצ ףָסַּכ תֹוָקְתְרּ
 :טֹומִי אל לֶסָּפ ןיִכָהְל .ול"ַשֶקַבְו םֶכָח ׁשֶרָח
 םֶכָל שאר ה אָֹלֲה ּועָמְׁשִת אולה ֹועְדַת אלהי
 :ץֶרָאָה תוָרְסּוְמ םֶתֹוניִבֲה אולה
 םיִבְנֲחַכ ָהיֵבְׁשְיְו ץֶרָאָה גּומילע בֵׁשיַה ==

 :תָבָׁשְל ילֲהֲאְּכ םֶתְּפְמִיַו םִיַמָׁש יקּדכ הָטּונה
 :הָשָע ּוהְתַּכ ץֶרֶא יֵטְפְש ןָאָל םיִנְזר ןְתּוגַה

 םעְזִנ ץֶרָאְּב שרש-לב ףָא ּועָרֹולּב ףא ּעָטְנלַּב ףָאי
 ספ  םֶאָשִּת ׁשָּּכ הָרָעְסּו ּוׁשָביו םֶהְּב ףׁשֶנינְו

 ׁשֹודָק רָמאי הָנְׁשֲאְו .יִנּויְמדְת יִמדלֶאְו
tv Yflv) |6< (ח000צ AOZ?9 קזחְּב | 1**?11וקיחב ... ץבקי | 12 ( 

 14 add ? (cf 6( || 15 1? ולוטי || כ 11 ףרצו ץe ףיסוי (199 >6) | 20 = >0;
 |  (cf ad 417)הָנּומִּת ןוכמל 6 karegkedagev (avrév >2MSS), 1 fitןגס(שקס 6
 להאּב ? | 22 * 6 06 xaudpav = yp, 1 41 | 5 1תּודְסיִמ ₪1 21



9 JESAIA 603 

 הָלִא אָרָבִיֵמ ּואְרּו םֶכיְִיִע םֹורָמָאְש 5
 אָרְקְו םֵׁשְּב םִלָכָל םֵאָבְצ רַּפְסַמְב איעומה
 מ  רָקְעְנ אָל שיִא כ ץיַמַאְו םיִנֹוא בֶרִמ

 לֶאָרְׂשִי רָּבְִתּו בקעַי רמאת הָמָכז
 :רְֹכֲעי יֵטָּפְׁשַמ יִהְלֶאְמּו הָוהְיִמ "כר הָרְתְסִ
 ְּתְעַמְׁש אָל-םִא ָּתְעַדָי אולה

 ץֶרָאָה תֹוצָק אָרוּב .הָוהיו םלוע י יָהְלֶא
 :ֹותָנּובְתַל רקח ןיא עניי אָלְו ףֵעיִי אל

 :הָבְַי הָמְָע םיִנוא ןיִאלּו םָּכ ףעיל ןתנפ
 :ּולָשְּכִי לוָשָּכ םיִרּוחְבּו ּועָגְִו םיִרָעְב ּופְעיְ>
 םיִרָשְנַּכ רֶבָא ּלֲעַי כ ּופיָלֲחָי הָוהְי קוי

 סם  :ופעיי אָלְו ּוָכְלִי ּועָניִי אָלְו ּוצּורְ

 כ ּופיִלָחְיי םיִמֲאְלּו םייא ללא ּוׁשיָרֲחַהי 41
 :הָבָרְקִנ טֵפְׁשִמַל ֵּדְחִי .ּורָּבדְי זָא וש
 ִלְנְַל ּוהֲאְרְקִי קָרָצ חֶרְזִּמִמ ריִעַה יַמ
 יְָרי םיִכָלְמּו םִיג ויָנָפִל ןתַ
 :ֹוּתְׁשְק ףֶּבַנ שקְּכ וברח רָפְעַּכ תי
 :אוְבָי אל ויִלָנַרַּב חַרֶא םוְלָש רוָבַעָי םַפְּדְרי

 שארמ תִִרַה ארק הָצְָ לעפיִמ
 :אּוהְיִנַא םיִנֹרֲחָאתֶאְו ןושאר הָוהְי ינַא
 :ּויתָאיַנ וברק ּודָרֲחַי ץֶראָה תוצק ּואְריִיְו םיִיָא ּוָאְר

 :קָזֲח רמאי ויָחָאְּו ּורְזַעְו ּוהָער"ִתֶא שיא
 םעֶּפ סֶלּוָה-תֶא ׁשיֵטַּפ קלֲחמ ףרצ-תֶא שֶרָח קחי
 ס :טֹומִי אל םיִרָמְסַמְב ּוהָכְַּחַו אּוה בוט קבל רמא

 ףיּתְרחְּב רֶׁשֲא בקע יב לאְרַָי התאו
 :יִבָהֶא םֶהְרְבַא עֶרָז
 ְךיִתאָרְק ָהיֶליצאמּו ץֶרָאָה תָּצְקמ ּךיִּתְקוֲחַה רֶׁשֲא

 :ךיִּתְסַאְמ אָלְו ךיִּתְרַחְּב .הָּתַא"יְִּבע ּךֶל רֶמאָו
 26 1 ץֶמא| 4 6 | Cp 41, 1 -* prps יִּתתַכֹותָל ּולַחִי cf 4031 | 21 דר*

vel 6 6 ,)דרָחָי | 17? םֶנְּתִי ₪ 'ת al )cf 8) DWP , , םָּברח | 5= 6t 
add; 6 וּבָחִי pro ?ודרחי (vel ? in fin vs + bw (ודחי | vs 6. 7 ft 
coniung c 40,19. 20. 
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 604 = היעשי 41 ,10--4

 :יקַדְ ןימיב היכה יערזעדמא יצא

 ָּּב םיִרָחָּגַה לָּכ ּומְלְּבִיְו ושבי ןהיי
 :ּךֶביר יִשְכִא וָדְבאְיְו ןיִאְכ ּויָהְי

 ְךָתצִמ יִשְנִא םֵאָצִמִת אָלְו םָשְקַבְתִיי
 :ִֶּתְמַחְלִמ יׁשְנַא סֶפָאְכּו ןוֶאְכ ּוָחְ
 ךְיִמְי קיזחמ | ףיַהְלָא הָוהְי ינא יי
 ס ךיִתְרזע יִגַא אָריִּתִלַא ָךְל רַמאָה

 לֶאָרְׂשִי יֵתִמ  בקענ תעלות יִאְריִּתדלַאיײ
 :לֵאָרְׂשִי שוָדְק ְָּלֲאְגְו הָוהְייםֲאָנ ּךיִּתְרוֲע יא
 תֹויפיפ לַעַּב שֶדֶח 'ץּורָח יֹגַרֹומְל ךיִּתְמש הגה
 :םיׂשָּת ץמַּכ תֹועְבנּו קֹדָתְו םיִרָה ׁשּוַדָּת

 םתא ץיִפַּת הָרָעְסּו םָאָשִּת ַתוָרְו םִרָוַּתיפ
 2 :לֶלַהְתִּת לֵאָרְׂשִ שק הוהיּב ליִנַת } הָּתַאְ

 הָּתַשנ אָמְצְּב ב םֶנושל ןיאְו םימ םיִׁשָקַבִמ םיִנויָּבָאָהְו םִיְנעָה ל
 | :םֵבְזעֲא אֶל לֵאָרְׂשִי יהלֶא םֵנֲעֲא הָוהְי יִנַא

 תֹונעמ תועְקַּב ּךותְבּו תֹורָהְנ םיִיַפְׁש- לע חַּתְפֶאי

 מ יִאְצומְל ה ץֶרֶאְו םימ"סנַאל ּבְדִמ םיִשא
 ןָמְׁש ץעו סָרַהְו הָטש ולא ְֶּדּמַּב ןֶתֶאי
 :ֹוָדְחִי רּושאְתּו רֶהְדִּת ׁשֹוָרְּב הָבָרעָּב םיִשֶא

 חו ּוליִּכָשְִו ּומיִׂשיְו ּועָדיו ּוֲאָרְי ןעמְלי
 ס  הָאְרְּב לֶאָרְׂשִי שוָדְקּו תאְז הָתְׂשֲע הָוהְידדִ יִּכ

 למ רָמאי = םֶפיִתּופְצְע ּוׁשיִגַה | הָוהְי רמאי םֶכְביִר ּוכְרָקי
 בקע הָניִרְקִת רֶׁשֲא תֶא ּונָכ ּודיָנְִו יושי

 ּונָּבְל הָמיִשְנְו ּודיִּנַה הָּנַה הָמּו תּוְנשאְרַה
 :ּונָעיִמְשַה תֹואְּבַה וא 'ןְתיִרֲחָא הָעְדנו

 םּתַא םיִהְלֶא יִּכ הָעְדַנְו רוחָאל תויַתֶאָה ּודיִגַהּ
 :וָּדִחַי ארנו הָעֵתְׁשִנְו וערָתְו ּוביִטיִּת-ףַא

 פ :םֶכָּב רַחְבִי הבעות יעַפֲאַמ םֶכָלְעַפּו * ןיֵאַמ םָּתַאדְוה 4
frtadd || 17 ? add | 19 trspגְר-- | ל  Var®141 תַמְר 66 0 | 15 5  

(Hier 200 vesira) | 22 °1? 6 6364 iw, || °° trspםכיתובצע  prpsגטס * || 21  

 haec vb in fin vs || 23 Q הָאְרַנְו, K? NI | 24° dl? (mtr cs) | ל 1? ןיא

 cf 29 (dittogr) | © 1 prb DX(D), cf expl gr 4o,17 | %1 ? והת



41,25—42,12 JESAIA 605 

 יָמְׁשִב אָרְקַי שָמָשחרֶזֶמִמ תאינ ןופָצִמ יִתֹוָיִעַה*
 :טיִט"סֶמְרִי רֶצֹוי ָֹמְכּו רֶמֹח"ומְּכ םיִנָנְס יאָבְוְו

 קיִדְצ רמאנו םיִנָפְלִמּו הָעָדַנְו שארַמ דיֵגִה"ימ5
 :םֶכיִרְמִא עָמשְךיִא ףא עיִמָשִמ ןיא ףא דיֿנמויִא ףָא

 :ןִתֶא רשבְמ םֶלָשּוריִלְו 'סָּגַה הגה ןויצָל ןושאריל
 :רָבָר ּוביְׁשְְו םֶלָאְׁשֲאְו ץעוי ןיִאְו הָלֶאַמּ שיא ןיִאְו אראל
 פ  ּםָהיִּכְסִנ ּוהֲתְו חּוָר םֶהיֵׂשֲעִמ סֶּפַא וא םֶלִּב הי

 יׁשפנ הָתְצַר יִריִחְּב ו וביְדָמְתֶא יִּדְבַעי ןָהי ל
 :איצוי םיוגל טָּפְׁשִמ ויָלְע יִחּור יִּתַתַנ
 :ולוק ץּוחַּב עיִמְׁשאלְ אָשִי אל קַעַצִי אלי

 הָּנְְַּי אל הָהְכ הָתְׁשִּו רובְׁשִי אל ץּוצָר הָנק
 ץּורָי אָלְו הָהָכָי אָל+ :טְָּׁשִמ איִצוי תַמָאָל
 פ | ּּולְחַיְו םִיא ותְרוְתְלּו טָּפְשִמ ץֶרָאְּב םיִשָיירַע

 םֶתיֵֹונְו םִיִמַשַה אֵרֹוּב יהְוהְי ולֶאָהי רֿמָא-הָּכ

 היִלָע םַעָל הָמׁשְנ ןתנ ָהיֶאְצַאְצְו ץֶרָאָה עקר
 :הָּב םיִכְלְהל ַחּורְ
 דב קָזִחֶאְו קצב ךיִתאָרְק הָוהְי נא

 :םִיּג רֹוָאְל םַע תיִרְבל ךֶנֶתַאְו דְרְצָאְ
 ריִפַא ֵגְסַמִמ איִצֹוהָל תֹוָרְוע םִיְגיִע קפל

 יָמְׁש אּוָה הָוהְי ינא* ְׁשִח יִבָשְי אָלָּב תיִּבִמ
 :םיִליִסּפִל יִתְלַהְתּו ןַּתֶאְאְל רֶחאָל יִדּובְכּו
 דיִּנַמ יִנָא תֹוׁשָדֲחַו ּואָבדהְּנַה תֹונְׂשאָרָהל

 פ  :םָבְתֶא עיֶמְׁשַא הָנְחַמְצִת םֶרְמְּ
 ץֶרֶאָה הֶצְקִמ ותְלַהְּת שֶדְח ריִש הָיהיִל וישי

 :ָהיִבְשְיַו םיִנֲא .ואלָמּו םִיַה ידי
 רָבְק בָשָּת םיִרְצַח ויִרָעְו רֶּבְרִמ ָּמְשְיי

 :ּוחְנְַי םיִרָה ׁשאָרַמ עַכָס יִבָשְי וגר
 :ּודיִנַי םִיֵאָּב ותְלָהְתּו דֹובָּכ הָוהיִל ּומיִׂשָיו>

 25 ** ?1ומָשְב אָרְקֶא ₪ 453 | "1 סבו | 27 יו ָהְּתְדַגַה | 28 6% + ןיאמ
 (") אלו םּתַא, 1 4 |29 * 61 ? 24 | ל ןיא | ספ 42, 1 6+ laxws | ל 6+
 וטקסחג || 2 6 = גָאָשִי (ילכי cf Am 1,27; Jo 4,165 | 416 MSF ץורי | 5 6

xtpiog 6 0666 || 6 1 ₪ 'ָ[ (ter), cf 9)66( | ro prps Dy. (w 96,11; 98,7) | 

 Ir (6£ 600000 laetare) 6 ושושי.



 606 היעשי 43,1—42,13

 הָאְנִק ריִעָי תֹוָמֲחְלִמ ׁשיִאְּכ אָצְי רווָּבִנּכ הָוהְיי
 פ  ורָּבנִתִי ויביִאלע חיִרְצייחַא עיִרָ

 קַּפַאְתֶא ׁשיִרֲחֲא .םֶלֹועַמ יִתיִׁשֲחָהי
 :דַחְי ףָאְׁשֲאְו םֵׂשֲא .הָעְפֲא הָדְלּ
 שיבוא םָּבְׂשֲע-לָכְו תועָבְגּו םיִרָה בירח

 :שיבוא םיִמָנַאְו םיאל תורָקְנ יִּתְמָשְו
 םֶכיִרְדַא ּועָדְידאל יתוביִתְנְּב ועְדָ אל ּךְרֶדּב םיִרָוָע תְכְלּוהְוי

 רושימל םיִׁשקעמּו רואָל .םהיִנָּפל ְֶׁשֲחַמ םיִשֶא
 :םיִּתְבְזְע אָלְ םֶתיִׂשֲע םיִלְבְדַה הָלֶא

 לֶסָּפַּב םיִחָטְּבַה תֶשב ּושְבָי רוח ּוגָסְנז
 : :ּוניהְלֶא םָּתַא הָּכַּפמְל םיִרְמָאָה

 :תֹוָאְרְל ּוטיִּבַה םיִרְוֲעַהְו ועַמְׁש םיִׁשְרחַהי

 יהָלְׁשֲא יִכֲאְלַמְּכי ׁשֶרֲחְו יֵּדְבַעםַא יִּכ רוע ימי
 :הָוהְי דַבַעָּכ "רעו "םֶלָשְמְּכ ר רנְע ימי

 :"עֶמְׁשִי אלו םִיָנְזָא ַחְקִּ יִרָמָשָת אלו תֹוּבַר *תיִאְריפ

 :ריִדֶאְיְו הָרֹוּת ליג וקדע ןעמל ץֶפָח הָוהיי
 םֶלָּכ יםיִרּוחַּב חּפֶה יּוסָשְו דּוזְּב-םַע אּוהְו>

 ואָּבְחָה םיִאָלְכ יִּתְבְבּו
 :בשָה רָמֹאיִאְו יהָּפִׁשִמ ליפמ ןיִאְֹובָל ויה

 :רֹוחָאְל עַמְׁשיְו בשקנ תא ןיִנֲאי םֶכָב ימי
 םיִזְְבְל לֵאָרְׂשְִו בקע הָּתוׁשִמִל ןתְנְיִמ+

 ועמש אָלְו ךולָק ּויכְרְדַב ּוָבָאדאָלְו ול ּונאָטַח ּוָז הָוהְי אָֹלֲה
 :ותְרותַּ הָמְחְלְמ זּוזַעְו ופא המח לע דפי

 ...ןי*

 ס  :בללע םיִׂשְיהאָלְו וָּבדרַעְבִּתַו עֶרָי אָלְו ביִבָּסִמ ּוהָטָהְלִּתַו

 לארי ריו יבלעי ךאבב הי רַמָא-הְכ הע 3
 :הָתֶאיל ךֶמָשְב 'יִתאָרְק ְּףיִתְלַאנ יִּכ אָריִּת-לַא

  Var® Vrs'2i | >? trspל |  | 16 °°? add (3)תֹויִצְל  | 15 prpsֹועְלַה % 14

post עמו | 17 6 תוכ- || 19 ° 6% יִדָבַע' | °° pro his vb 6# GAN’ | oi -60אטקו 
ovreg atridv = DיWDD | = >6°(&); 0% = 4 | %1 ? ,שָרָחְו sed haec vb 
(vel frt totus vs?) add esse vid || 20 * Q NIN, א תיִאְר (63 plug) | ל 6 

  ] 5 17םיִרֹוחְּב wn | 22° 1מ pc MSS 68 iyֶ'ת,  | 5 ca 60155ןרמ--
 6 latק 43, 1 *? 61 (תט 69 | ל |  | 25 15+ 6 669 AODהָסָשמְל 0 24
 ּךיִתאָרְק. 608 6



43,2-7 JESAIA 7 

 ְךִפְטְׁשִי אָל תֹוִרָהָנַּו יִנָא ךִּתִא םִימַּב רַבֲעַתְיִּכ
Caתוהה אל הָבָהָלְו הָוְּכִת אָל ׁשֲאומְּב  

 יח אָבְסּ כ םיִמ רפְכ ִתַתְ
 ךיִתְבַהַא ינו תְדַּבְכנ יניִעָב ָתְרְקָי רֶׁשֲאַמ*

 ְָׁשְפַנ תַחַּת םיִמָאְלּו ָךיִתְחַּת םֶדָא ןתֶאְו
 ינֲא ָךְּתֶאיִ אית

 :ךצְּבקא בֶרעַּמַמּו ךעְרז איִבָא הָרְזּמִמ
 יאְלְכָּתלֶא ןמיִתלּו יִנָת ןופצל רמא<

 :ץֶרָאָה הָצְקִמ יִתונְבּו קֹוחָרַמ יִנָב יִאיִבָה

 :ויתישעא ויתְרצְי ריִתאְָב יִדובכל ימָׁשב אָרְּגַה ל
 :ֹומְל םִינְזֲאְו םיִשְרִחְו שָי םִיְניִעְו ְךָּועדםע איצוה*
 םיִמֲאָל ּופסֶאִיְו וָּדְחִי יצְבְק םֹונַה-לָכ

 ּנעיִמְׁש תונשארו תאז דני םֶהָב יִמ

 יִתְרַחְב רֶׁשא ייִדבעְו הָוהְידָאְג ודע םתַא
 אּוה יִנָאְדיִּ גניבת יל ּניִמַאַתְו ועדה ןעמל

 פ  היהָי אל יִרָמַאְו לא רצונדאל ייפ
 :עישומ יִדָעְלַּבמ ןיֵאְו הוה יִכְנָא יכנָאיי

 רז סֶכְב ןיֵאָו יִּתְעַמְׁשַהְו יִּתְעַׁשֹוהו יִּתְדּגַה ינאי
 אוה יָנֲא םֹויַמדמַנפ :לַאיִנַאַו | הָיהְי"םֲאָנ ידע םָּתְַו
 ס | :הָּנָביִשְי יַמּו לַעְפֶא ליִצמ יִדיִמ ןיאְו

 לֵאָרְׂשִי שודק "םֶבְלאְ הָוהְי רַמָאהְּכ
 םֶלְּכ 'םיחירָב יָּתְדרוְהְו הלב יִּתַתְלש םכְנעַמְ

 :'םֶתָּנִר תנא םיִדָשַכְ
 ס = :םֶכְכְלמ לֵאָרְׂשִי אָרֹוּב םֶכְשּוְְק הָוהְי ינאי

 :הָביִתְג םיִּזע םיָמְבּו ּךֵרָד יב ןתוגה הָוהְו רָמֲא הבי
 וּדַחִי דּוזִעְו לָיִח סּוסְובְכָר איִצֹומַהל

 :ּובָכ הָּתְשְּפַכ ּוכַעּ מקהל ֹובַּכְׁשְ
 41frt תֹמְדֲא 1 98 יכל | | 81 איצוה צו ואיִצֹוה | 0 *1? 6 63 וצְבְקִי | ל 6
 ,avorreaei buiv 111/— | זס * prps ידָבעו | "1? 'דָי, 'ַאיו, יו[ 3 680 םלּועַמ ]

in lamentationibus ||תֹויְנֲאַּב  rp(םיִחְרּוב קז םירּוחב ?) || ? ק gevyovras14 5 6  
huc trsp ,.ּוקְתְר תֹוקְנעּ | 7  )PATוD(1?  beencovrai;א\סו0%  ey66 6865: 460)  
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 608 היעשי 44,7—43,18

 :ּונָנֹּבְהְּת-לַא תחְנְמְדקְו תֹוָנְׂשאָר ּורְכְזִתלַאי
 הּועְדִת אֹוָלֲה חָמְצִת הָתע .הָׁשְדֲח הָשע יִנְַהי

 :תֹורָהְנ ןומיִׁשיִּב ְּךֶרד רֶּגְמַּב םיִשֶא ףָא
 הָנְעי תֹונָבּו םִנּת הָרָשַה תיַח יִנרְּבַכְתִי

 ןמישיב תּורָהְנ םִיֿפ רָּבְדמב יִּתַתְנְיִּ
 :ּורְפַסָי יִתלַהְּת יל יִתְרַצְי וז"סע=י :יִריֵחְב יִמע תּוקֶשַהְל

 :לֵאָרְׂשִי יִּב תָעְגְיְיִפ .בָקְעי ָתאָרָק יִתאדאָלְי
 יִנֲתְַּבִכ אֵל יָחְבַּו ךיִתלע הש יל ָתאיִבֲה"אְל*

 :הָנובְלְּב יתְענוָה אָלְו הָחְנִמְּב ךיִּתְדבְעָה אָל
 "יִנָתיִורַה אָל יָחְבְז בָלְחְו הָנְק ָסָכִב יל תיִנְקְאָל+

 :ְיָתֹנועּב יֵנָּתְעַנֹוה  ךיִתואטַחְּב יִנתְדֲעַה ךא
 :רּכָזָא אל ךיִתאטחְו ינֿעַמְל ְּךֵעְׁשְפ .הָחֹמ אה יִבֹנֲא יִכנָא5
 :ְָצִת ןעֶמְל הָּתַא רפס דַחָי הָמְפָׁשִנ יִנריִכְזַה
 :יִב ּועָשָפ ףיִציִלְמּו אָטֶח ןושארָה ְּךיֶבָאיל
 פ :םיִפּודְנָללֶאְרֶשְַו בקע רחל יהָנְּתֶאְו שק ירָש לקח

 ם ב יִּתְָחְּב לֶאָרְׂשְִו יִדְבַע בלעי עָמָש הָתעְוי 4
 ךרזעְ ןמָבמ הרְצְיו ךשע הָוהְי רמָא"הּכ*

 וב יִּתְָחְּב ןרְׁשיִו בקע יְָבַע אָריִּת"לַא
 השְּבלַע םיִלְזֹנְו אַמָצ-לע םִיֹמיקָצא יב

 :ְהיִאְצָאַצ-לע יִתְכְרבּו ךעְרזילע יִחּור קָצֶא
 :םִיָמיִלְבַוילַע םיִבְרַעְּכ ריח ןיבְּב ּוחְמְצְו
 בֶקעיםשְב יאָרָקִי הָוְו .יִנָא הָנהיל רמאי הז
 פ הני לֵאָרְׂשִי םשְבּו הוה ּודָי בָּפְכִי הו

 תוָאְבְצ הָנהְי ֹולֵאָגְו לֶאְרָשְיְדְלִמ הָוהְי רָאהּכי
 :םיִקְלָא ןיא יִדְטְלִּבַמּו ןורַחֶא יִנֲאְו ןושאר יֵנֲא
 יל ַהָפְרֶעַיְו ָהָדיִניְו ארק ייִנָּמְכְיַמּול

 :ומל ּודיגי הָנאָבְּת רשאו יתּיִתָאְו םלועדםע יִמּושמ"

prb6 66 יִתיִוא (?ח606ןגמ00) | 25  ftל 1 * | add22 69 אלו | 24 * ?  
 al; vb 'טחו 'מל >6א*3 | 28 = 1 ₪ 'ק ירָעש 'ֵאְו; קזס5 ישרק ךיִרָש ּולְלַחיו

dl? (mtr cs) | 2 544, ד  Cp5 || ל 1'אְו |  cf 6 (oi &pxovreg td 60 pov) 
 638 לארשיו | 4 1 6 6 (םִיַמ?) ןיַבְּכ (8 ןבב גסג155 ןיבכ) | 5 *1 6 2 אָרְקִי |
 ל 1 הָּנִכִי | ץ * גם5 6 6 | דמעי (6זףדש א61) || * 1 תויתא םלועַמ עיִמשה ימ |

piv pr huiv?).5 16 6 ּונָל (6  



44,8--4 JESAIA 699 

 יתָדַגהְו ךיִּתְעַמְשַה זָאמ אָלַה יּוהְרִתלַאְו ֹודֲחְפִּתלָא*
 :יִתְעְרָילּב רּוצ 'ןיִאְו ידעְלַּבִמ ּהולֶא שיָה יָדֲע םֶּתַאְו

 ואְרִידלַּב ּהָמַה םֶהיֵדֲעְו ּוליִעוידלַּב םָהיִדּומַחו והת םֶלכ לספרו

 :ליעוה יֵּתְלְל ּךַסָנ לֶספּו לא רצנימיס :ּוׁשְבָי ןעמל וילו
 ודמעי םֶלָכ ּוְָבַקְתִי םָדָאמ הָּמַה 'םיִשְרֶחְו ושבָי "ּויְרָבְחִילָּכ ןָהיי
 תווָבְקַמַבּו םֶָפַּב לַעָפּ דַצעַמ רב שְרָחִיי :דחָי ּושְבָי ּוָדְחַפִי
 :ףעיו םיַמ הֶתָשדאל ַחֹּכ ןיִאְו בַעְרדַּ וחכ עוְרֶזְּ ּוהָלְפו ּוהָרָּצִ
 הָנּוחַּמַבּו תועְצְקַמּב ּוהָשעְי דְרָשַב ּוהָרַאָתִי וק הָטנ ֿםיִצֲע ׁשֶרָחי
 :תִיְּב תֶבָשָל םֶדֶא תֶרֶאְּפְתְּכ שיִא תיִנְבַתּ השי ּוהָרָאַתְי
 לןרא עטָנ רַעְיְדיִצַעב יִלִמאְו ןולַאְו ּהָזְרִת חָקיַו םיִזְרַא וליתְרכלצ
 הָּפֲאְו קיִׂשִי-ףַא םָחיַו םָהֵמ חָקיַו רעב םֶדָאְל הָיָהְוי5 לדני םָשגְו
 ףרֶש ןיִצָתפ :ומל"דגסיו לֶסָפ ּוהָשְע חָּתְׁשי .לֶא"לַעָפייא םֶתַל
 רַמאיְו םחָיףא עָבְשִיַו יִלַצ יהל לַכאיי רש ףיצֶחיילע שָאְדומְּב
 ול"דוָגְס ולְסַפְל הֵׂשֲע לֵאָל ותיִראשּוול :רּוא יִתיִאְר יתומַח חַאָה
 אלו ם הָּתָא יִלֲא יּכ יִנָליַצַה לַמאיְו ויָלַא ללּפְתיַו וחש
 -אָלְופ :םֶתַבְל ליִּכְשַהְמ םֶהיִניִע תואְרִמ חט יִּכ ּוניִבָי אָלְו ּועְדָי
 שָאדומַב יִּתְפְרָש ויָצֶח מאל הָנּובְתִאלְ תַעַד "אל ובלא ביש
 הָבֲעֹותְל ּורתִיְו לָבאְו רֵׁׂשָב הֶלְצֶא םֶתל ןיִלָחגלַע יִתיִפִא ףאו
 ליצידאָלְו והֲמַה לַתּוה בל רַפַא הער :דוּנְסֶא ץע לבל הֶׁשֲֲא

 ס = = יניב רֶקְשאולה ראי אָלְו ושְפִנתֶא
 הָּתַאדיִדְבע יִּכ לֵאָרְׂשִיְו בקעי הלא

 :"ִנָשָּנִת אָל ילֵאָרְׂשִי התא יֵלדָבֲע ְּיָּתְרצְ
 ךיתאטח ןֶנעֶכְו ְּיֵעְׁשְּפ בֶעְכ יִתיֵחָמי

 :ךיִּתְלְַנ יִכ יֵלֲא הָבּוׁש
 ץֶרָא תחת ועיִרָה הֶוהְו הָׂשְעיְכ םִיַמָׁש וגר

 וב ץעדלָכְו רעו .הָּנַר םיִרָה ּוָמְצּפ
 פ | :רָאְפְתִו לֵאָרְׂשִיְבּו בקי הָוהְי לָאְני

 ןטּגמ ָּךְרֶצְו ָלאָג הָוהְי רמְאְהְכא
 8 + ;hapaxleg 1? ּואְרִּת | *1 םָאְו (ץe1? 41 'דידלב cf 6%% אס ססא ףטטש 0%

Dt 18,11) | 1זז *1 6+ וירבח (ש 58,6;  | g sic 48; dlףאסטסטצש] 1616 [דוע?) |  
 ויש-- | r2 ins frt 6 6 a: (Hif צפו דדח) | 14 *1 6 69 תַרָּכ | *56 4: 0 ןֶרא, א

cf 19 et 68 || © trsp haec vb,42 לעו | 1 ויִלָחְּ MSS Vrsוָרָא (6 אטֶקוס<) || 16 *  

cf Dt 32,15.6 | ז7 0355 דָּנְסִי | כז * 36155 'שיו | ל 1 ? 'ְנְת; קזקפ יֹנַשמת,  



 610 | היעשי 45,9—44,25

 יִָּבְל םִיַמָׁש הָמֹנ לכ הָשָע הָוהְי יֵכנֲא
 :יִּתֲאיַמ ץֶרָאָה עקר
 לְלּוהְי םיִמְסְקְו םיּדַּב תותא רַפַמ

 ;לָּבִַי םֶּתְעַדְו רוָחֶא םיִמָּכַח ביִשָמ
 םילשי ויכֲאָלַמ תצעו וּדְבַע רֶבּד םיקמי5

 ְיֵתֹובְרְָו 'הְנינּבִת הֶדּוהְי רעל בָשּות םלָשיִל רַמאָה
 :םמוקַא] :שיבוא ךותרַהנְו יֵבָרֲח הָנּוצַל רָמאָהְל
 םֶכְׁשי יִצְפָחלְכְו ליער ׁשֶרֹוכְל רָמאָהי*

 ס ודמות לָכיֵהְו הָנְּבִת םֶלָשּוְריִל 'רָמאַלְ
 וניִמיִב יִּתַקוֲחַהרֶׁשֲאְׁשְרוְכְל .וחישְמָל יהָוהְי רָמָאהּכי 5

 ַחַּתַפַא םיִכָלָמ יֵנְתָמּו םַּג ֹויָנָפְלִידַרְל
 :ּרְנָסִי אל םיִרָעּׁ .םוְֿלּ לנפל ַחָּתְפְל
 ירשְוא יםיִרּודַהְו לא יִנָפל + יִנֲא

 ַעַּדַנַא לזרב יֵחיִרְבּו רֵּבְׁשַא הָׁשֹוחְנ תֹוָתְלַּד
 םיִרְּתְסִמ יִנְמְטַמּו ךשח תֹוָרְצֹוֲא ךל יִּתַתָנְו

 :לֵאָרְׂשִ יִלֲא ְךְמׁשְב אַרוקַה הָוהְי ינֲא יִּכ עדת ןַעַמְל
 יִריִחְּב לֵארְׂשו בקע ידבע ןַעָמְ

 :יִנּתְעַרִי אָלְוְךנַכֲא ְךָמָׁשִּב ל אָרְקָאָו
 םיִהְא ןיִא יִתְלּוז דע ןיאו הָוהְי ינא5

 :יִנָּתַעַדְ אלו ךְרזַאַא
 ירעְלְּב סָפֲאיִּכ הָבְרעַמִמּו שָמָשתַרֶזִמַמ ועְְ ןעָמְל

 שח ארובו רוא רצוי?  :דוע ןיִאְו הָוהְי ונַא

 ם  ּוהָלַאילָכ הָׂשֹעיהָוהְי ינַא עֶר אַרוָבּו םוֶלש הָשע
 קֶרָצּולְַי םיִקָחְשּו לַעַמִמ םִיַמָש ּופיֲעְרַה

 "עָשְיּורפִיְו יץֶרָא"חּתפִּת
 ס  :היִתאָרְּב הוהְי ינַא דחו ַתיִמְצַת הָקָדצּו

 הָמְדַא יִׂשְרחיתֶא שֶרַח ורָצְידתֶא בָר יזהפ
 :"ול םִיָדָיְְִיִא = ךלְַפּו הׂשְעַּת-המ ורציל רָמֲח רַמאיַה

 24 1c K 31155 Edd 68 יִּתָא יִמ; ס יִּתָאַמ | 26 * 1c 68 וָדְבַע | ל
 add || 28 * prps ‘YI, cf Sach 13,7* (1 ₪ 4]) | ל ? 61 ו (ט61 1 ? 6 Sv‘ רַמאָה) |

vel1> 45,1 *6+6 666 | ל 1? דרל (= דיִרֹוהְל); קזקפ דֹרַחַל 'nh | Cp 
 דירֲחַהְל | 2 * 6 םיִרָהְו | ל א רֶׁשֹוא סרַׁשיַא | 61? ּהָב- | 7 6+5 66 |
 8 = ?exc ּהָמְחַר | ל exc ? םּולָשְו | <1? ָהיִת- | 9 = 1 ל . . לעפו (66 ל



4-1 JESAIA 611 

 פ :ןיִליִחְּת"הַמ הָׁשֲאְלּו דילּוּת-הַמ בָאָל רַמא יוהי
 ֹוָרְצֹוְ לֵאָרְׂשִ שוָדְק הָוהְי רמָאדהְכיי
 :יִנָּוצְּת יל לעפדלעו ייָנָּבִלַע ינּולֲאְׁש תוּיִתָאָה

 יִתאָרְב ָהיַלָע םֶראְו ץֶרָא יִתיִשָע כא
 :יִתיְצ םֵאָבְצלָכְו םִיַמָׁש ּוטָנ יִדָי יָנֲא
 רשי ויָכְרְּדילָכְו קֶדָצְב ּוהְתריִעַה כנא

 חלש יִתּולְנְו יִריִע הָנְבִידאּוה
 ס  :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא דַחְשְב אָלְו ריַחָמְב אל

 יהְוהְי רַָמָאו הָכ

 הֶּדִמ יִשְנַא םיִאְבְסּו שּוּכ"'רַחְסְו םִָרְצִמ "עיני
 יּרָבֲעַי םיִקּזּב וכלי ְךָרָחֶא ּויְהְי ךָלְו ורבעו יל
 ּולְלַּפְתִי ךיְלַא' ּווחַּתְשְי ךיִלַאְו
 :םיִהלֶא סָפֶא דֹוע ןיִאְו לא ךֶּב ךא

 :עישומ לֶאְרְשי יהְלֶא רֵּתַּתְסִמ לֶא הָּתַא ןַכֲאי5

 :םיריצ יִשְרָח הָמלְּכב ָּכָלָה ודי לכ ּמְלְכְננְו ושוב
 םיִמָלוְע תַעּושְּת הָוהיּב עָשּונ לֵאָרְׂשִייז

 פ | ודע יִמְלעְידַע ּוָמְלְבְתאָלְו ּושְבַתְאָל
 םיִּהְלָאָה אּוְה םִיִמָשַה אֹרּוּב הָוהְירַמָא הָכ יב

 הָנְנִכ אּוָה ּהָׂשעֶו ץֶרָאָה רצוי
 הָרְצְו תֶבָשָל הָאָרְב ּוהְתְדאל
 :דֹוע ןיִאְו הָנהְי טא
 ךָשח ץֶרֶא םּוקְמּב יִּתְרּכִּד רֶתְפַב אליפ

 יִנּושָקְב ּוהָּת / בקע עֶר יִּתְרָמָא אל
 :םיִרָשְיִמ דיָנמ קֶרָצ רבד הָנהְו ינא

 םִיוגַה יָמיִלְפ .רדחְי ּושְגַנְתַה ּואָבְו ּוָבְקַהְי
 םֶלְספ ץעזתָא .םיִאְׂשּנַה ּועְָי אָל
 :עישוי אל לֶאדלֶא םיִלְלַפְתַמּ

 וָּדִחַי ּוצַעְנִי ףַא ּושיִגַהְו ּודיִגַהְיי
 .ודו*

 ּהָיִגַה זאָמ םֶדָקִמ תאז ַעיִמָשָה יִמ
s65,3( יִנָפ לע יִנּולֲאְׁשִ 0 'אַה) | 14 * 6+ תֹואָבְצ | ל קזק prps (cf * 

al )a117284155 4 || )ב Edd Vrs +1 | 15 1 ftיעני | < >6 2;  . Wes. 
lit16 "66 ויָמֵמֹוקִתִמ-לכ |  | cf £MS? (apud Sabai: ad loc) zm fe 

 ּוהתַּב (ץe! ? 6 6 ינא ינא ושקב 'ת).



 612 היעשי 40,12—45,22

 יִָעְלִּבִמ םיִהְלֶא דָעְיִאְו הָזהְי ינֲא אֹולֲה
 :יִתָלּוז ןוַא עיׁשומּו קיצלַא

 ץרָאיסְאל ועָשְּנַהְו יִלֲא-ּונּפ2

 בוש אל רנד ה יפמ א
 :ושָללּכ עָבָשִּת ךְּבלְּכ עֶרְכַת יל

 זעְו תוקְדִצ ירֹמָא יל" הָוהיִּב ָךָא
 :ֹוּב םיִרָחַּנַה לָּכ ושי אוב ריָרֲע
 :לֵאָרְִׂ עֶרְז-לֶכ ּלְלַהְתיְו וקְדִצִי הנהיב5

 םָיִּבַצִע יָה ֹובְנ סרק לב עֶרָּכ 6
 :הפיעל אׂשמ תוסּומע םֶיִתְאְשְג הָמֵהְּבַלְו הָיחל
 אָשַמ טלמ לכ אל וָדְחִי ּועְרָכ ּוָסְרָק

 D :הָכְלָה יִבשַּב םֵׁשְפַנְו

 לארְׂשִי תב תיִראְׁש-לָכְו בקעְי תב יא עמ
 :םֶחָרייִּנִמ םיִאׂשִנַה ןמָביֵּגמ םיִסֲמעָה
 לָּבְסֶא יָנֲא הָביֵׂשירֲעְו אּוה יָנֲא הָנְקְזדעֶוּ

 פ  :טלַמַאַו לָּבְסֶא 'יִנַאו אָשֶא יִנֲאַו יִתיִׂשֲע יִנֲא
 :הָמְדַנְו ינְלׁשְמַתְ וושַתְו יִנּויַמדְת ימל5
 = הָנָּקּב ףֵסָכְו םיֵּכִמ בָהֶז םיַלזה
 ַחַּתְׁשִיףַא ּוָדָנְסִי לא ּוהשעיו ףרוצ ּוָרֹכְשִי
 שימי אל ומּוקַמַמ ds יִּתְחַת ּוהֲחיֵנִיְו הלב ףתָּכְ"לע הֲאְׂשד
 ס  ונֲעיִׁשֹו אל ותְרְצִמ הנֲעִי אָלְו ֹוָלֵא קעציףַא

 :בל-לע םיִעְׁשופ ּוביִשָה ּושָשאַתַהְו תאזורְבז5
 :יִנוָמָּכ סָפָאְו םיִהְלֶא דוע ןיִאְו לֵא יֵכֹנֲא יִּ .םָלועמ תונשאר ורב

 ושעג"אל רֶׁשֲא םֶדָפַמּו תיִרָחֶא תישאר דינמי
 :הָשָעֶא יצְפֲחִלְכְו םּוקָת יִתְצְע רָמא

 וָתָצִע שיא קָחְרְמ ץֶרֶאְמ טוע חֶרָזִמִמ אֶרקיי
 פ  הָּנָשַעֶא"ףא יִתְרַצָנ הָּנֲאיִבֲא"ףא יִּתְרַּבּדיְףַא

 :הָקֶּעַמ םיִקֹוחְרָה | בֶכ יִריִבִא יל ּועָמָשי
Gk2,1ז || 24 °°  (rH Bed) sed cf Rom 14,11; Phil23 6(6) +ד0צ 060צ  

Cp 46, 1 Vrs21 ואובי | MSS 565 Vrsרַמאי יִל || * 1 6  cf ad 23, 1 ftרמאל  
 םֶה-- | 2 mlt MSS Edad אלו | 4 * prps יִּתְסַמִע || * 20MSS 69 ינא | 8 1 ₪

 6 3 ֹונָנֹוּבְתַה | זז א ותצע, 1 6 06 יִת-- || 12 6 יִדְבא.



46,13—47,12 JESAIA 613 

 רֶחאָת אָל יִתְעּוׁשְתּו קָחְרְת אָל יִתָקְצ יִּתְבַרִקי
 ס :יִּתְראְפַּת לֵאְרְׂשְל הָעּושִּת ןויִצְב יֶּתַתְנְו
 לָבָבתַּב תְלּותְּב רָפְעלַע יִבָשּוויָדְרי 7

 םיִּדָשַּכתַּב אָּפְּכְיִא ץֶרָאְלְדיִבְש
 :הָגְנַעַו הָּכַר ָלּואְְקִי יִפיִסוְת אָל

 ְךַתָּמִצ יִלַּג חַמָק יִנֲחַטְו םִיָתַר יֵחָקי
 :תֹוְרָהְנ יִרְבַע קוש-ילג לָבָש-יִּפָשַח
 :לֵאָרְׂשִי שודק| ְּתְּפְרֶח .הָאְרַּתםּנ ךַתְוְרע נתב

 וָמְׁש תֹוֲאָבְצ הָוהְי ונְלֲאגס:םָרָאי 'עָּגְפֶא יֹאָלָו חֶקֶא םֶקְנ
 םיִּדְשַּכ-תַּב ךָשֶחְב יִאְבּו םמוד יֵבְׁש

 :תוכְלְמ תֶרָבּנ לואר יִפיִסּות "אל יִּ
 יִתָלֲחנ יִּתְלַלַח ימע-לע יִתְפְצק

 םיַמֲחר םֶהָל משאל ּדיְּב נאו
 :דֲאָמ ּךְלַע ּתְַּבְכַה ןקָזדלע
 ידע תֶרָבְנֹי הָיְהֶא םלועַ ירְמאּתול

 :יּהָתיִרֲחַא ּתְרַכַ אל בל" לע הָלֶ ּתְמשאל
 חַטָבְל תָבָׁשויַה הָניִדֲע תאָזיִעְמַׁש הָּתַעְו

 דוע יֶחּפֲאְו יִנֲא ּהָבְכְלַּב הָרָמָאָה
 :לּובְׁש עדָא אלו המלא בשא אל

 דָחֶא םיְּב ענָב האיש דל הָנאבָתו
 ְךלָע ּואָּב .םָמְתָּכ ןֶמְלַאְו לֹוָכְׁש
 :דאָמ ְּךִיֵרְבֲח תָמָצְעְּב ְּֿפְשִּכ בְֵּ

 נָאר ןיֵא ְתרמֲא ְדֿתָעָרְב יָחְטְבִתי
 ךַתְבְבּוש איה ְּךָתְעַדְו ְךֵתָמָכָח
 :דוע יִסְפִאְו יֶנֲא ּךבְלְב יָרְמאּתַ

 ּהֶרְחַש יִעָדֲת אָל הָעְר ךיַלָע אָבּויי
 הָרְַּּכ יִלְכּוְת אל הוה ילָע לָּפַתְ
 :יִעָרְת אָל הֶאש םֶאְתִּפ ךיְלָע אֹבָתְו

 ךיִפָשַּפ בָרְבּו ףִירְבַחב אָגְיִדָמַעַי
pao (6 rapadod pr ropidw?) | 3/407147, 3 * 5 אל | לן?  Cp 

nl |47( | 7 **1 דע  hic incip cp13783 רַמָא )8  (cf 6* 3 66 [Aéra]) 
5 20MSS ָךֶת-- || ף %93*6 םאָתָּפ (prps DNR geruina) || ro --אי יִת | irl 

? ANY cf (inf = deprecari); prps הָדְמש 2). 



 614 היעשי 48,11—47,13

 :יצורעת ילוא ליעוה ילכות ילּוא  יִִיָרּועְּגִמ ָּתענְי רֶׁשֲאַּבי
 אָנ-ּודְמעִי ּךיַתְצִע בב תיאְלָב
 םיִבָכוָּכַּב םיזחה םִיִמָש יורה לישו
 :ילָע ּואָבִי 'רשאמ םיִשָדָחל ג םיִעיִדומ
 םֶתָפְרְש שא שֶקֶכ ויָה הגה

 הָבָהְל ךימ םׁשְפניתא ּוליציײאל
 :וְּנֶנ תֶבָשָל רּוא םֶמָחַל תָלֲחַּנְיִא

 ךירועְנִמ 'ךירחס ְתעֶגְי "רֶׁשא ּךֶכיּויֲה ןְּבי
 | ס -- :ףעישומ ןיִא ּועָּת ורְבָעְל שיִא

 ּנאָצַי הָדּוהְי יִמַמּו לֵאָרְׂשִי םֵׁשְּב םיִאְרְקִּנַה בקעיײתיַּב תאְזּועְמׁש 5
 ריִּכזַי לֶארְשי בו הֹוהְי םֶשָּביםיִעָּבָשּנַה

 אֹקִנ שלה רע :הָקְדעַב אָלָו תָמָאָב אל
 ם  :ֹומָׁש תואָבְצ הָוהְי ּוכֲמְסְנ לֵאָרְׂשִי יִהְלֶאלַעְו

 םַעיִמְשַאְו ּואְצְי יִפָמּ יִּתְדַגַה זאַמ תונשאְרֶה
 הָּתִא הָשָק יִּכ יִּתָעּדִמ< :הָנאָבְּתַו יִתיִשָע םֶאְתּפ
 :הָשּוחְנ ָּךַחַצִמּ ְךַפְרֶע לזר דיִנְו
 ךיִּתְעַמְׁשַה אֹּובּת םֶרָמְּב וָאַמ ל דינא

 :םָוצ יִּכְסַנְו יִלֲחַפּו םֶשָע יִּבָצָע רָמאתְדֶּפ
 ּודיִּגַת .אולה םַּתַאְו ה הָזֲח ּתְעַמְש

 :םָּתְעַדְי אלו תורְצְנּו הָּתַעַמ תושדח ְּךיִתְעַמְׁשִה
 םָּתְעַמְׁש יאו םֹו"יִנפַלְ זָאַמ אָלְו ּואְרְבְנ הָּתַעַל

 :ןיִתְעַרְי הֶּגַה רַמאת"פ
 ְךֵגְוָא הָחְּתֿפדאְל זַאמ םּג ְּתְעַדְי אָל םג ָתְעַמְש-אָל םג*

 A ארק ןָטָּבִמ עשפו דֹונְבִת דֹוָנָּב יִּתְעַדַי יִּכ

 | זיגל רוכב יתר קב 1 ְיִתפרצ הגה
 ם ןּתֶאאָל רַחאָל יִדובְכּו לחי יא יִּכ .הָשַעֶא ינעמל יִנָעְמְליי
5 * 15 | (ogrוזזd)רכה, א ּורְבָה | * 1? רשא ‘ fit ex 15 | 13 * Q12 =  
 רשאב cf 12 | ל ? 41 60 12, ?vell 'חש et trsp hoc vb post (pro DW) ך? |
 Cp 48, I ca 40155 ימימו, 1 prb יעּמָמּו (6 הָדּוהיִמ 6 עַרומ) | 31'אןc6ט|
 6 l sing cf 5. 6aa (prps T‘yD) | 7 lc 6% (rporépaxc nuepaig) אל םיִנָפְלּו

 vel אל זמוי ינפל | 8 1 ? 'ִפְב | כ 516 8; dטמ 1? ףילע [ץ1 םּוחָאְ] לֹמְחָא) | צצו
 ימש לחי cf 66 6דו 0 ג 6צסןג 600001.
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 יִאָרְקְמ לֵאָרְׂשִיְו יבקעֶי ילֵא עָמְשי
 :ןורחא ינֲא ףַא .ןושאר יָנֲא אּוה"יִנַא

 םִיַמָׁש הָחָּפִט יִנימיְו ץֶרֶא הדסי יִדְי-ְףַאי3

 :וָּדְחַי ּוָדְמַעַי םָהיֵלֲא יִנֲא ארק
 הָלֶאדתֶא דיִנַה יסֲהְב יַמ עַמְׁש םֶכְלְכ ּוצְבָּקַה 4

 :'םיִּדָשַּכ וערזּ לבב ּוצְּפָח הָשעָי ובָהַא יהָוהְי

 כד יִלצּו ויָתאְבַה ּיָתאָרְקיףא יתד יגא ינאי
 תאזדּועְמש יִלֲא ּובְרְק

 יִנָא םָש ּהָתֹויָה תעַמ יִּתְרַּבִּד רֶתָפַּב שאר אָל
 פ - :דִחּורְו יִנָחְלש הָוהֶי ינאי הָּתַעְ

 לֶאָרְִׂ 2 ל הָוהְי רָמָאזהּב ל

 יִתוֶצְמְל תְבשקה אי :ךלת ב ףכיִרדמ
 :םה ילנְּכ ךתקדצו מוש רֶהָנכ יִהְַ

 רויִתועָמּכ ךיעמ יֵאָצֲאֵצְו ךעְרַז לוחכ יַהְיַוי
 :יִנְפְלַמ 'וָמָש = דַמְׁשיהאָלְו תרָּכואְל

 םיִדְׂשַּכמ ּוָחְרּב לֶבְּבַמ ּוָאָצ>>
 תאז ּועיִמְשַה ּודיְּגַה הר לוקְּב

 ץֶרֶאָה הצקדדע ָהּואיִצוה
 :בֶקעְי .ּדְבַע הָהְי לֶאָנ ּורְמֲא
 םֶכיִלוה תּובְרחְּב ּואָמֲצ אֵלָי

 ומל ליִּזַה רּוצִמ םִיָמ
 :םִיָמ ּובָזו רּוצ-עקְביַו

 פ | :םיִעְׁשְרָל הָוהְי רַמָא םלָש ןיַא==
 קוחְרְמ םיִמֲאָל וביִשְקַהְר .ילַא םיוא ּעָמשי 9

 :יִמְש ריָכְזַה יִּמִא יעְטמ יִנָאְרִק ןָמָּבִמ הָוהְ
 יִנָיִּבְחָה ּודָי לֶעְּב הָּדֲח בֶרָחְּכ יפ םֶשָּיַוי

 ;יִנָריִּתְסַה וִתָּפָשַאְּב רּורְּב ץֶחָל יִנָמישִיַו
 :רָאָפְתֶא ּךְּבירְׁשַא לאב הָּתֶא"יִּדְבַע יל רמי

 וד +

 יִתיִלָכ יחכ לָבַהְ ּוהְתֶל יִתָעַנָי קיל י יִּתְרַמָא יֵנַאו+
vel} (cf 6)4 םֶכָּב | ל >6 | = 'ִּבַּב oMSSירבע | 14 5  + pc M5512  

 ערָובג | 15 16 68 'ִצָאָו | 150 1חּור"תֶאְו ּוהיתחלש " יִנָא | 10 * 6
Cp 49, 3 >IMS; dlz.6 ץֶרָאָה רַפַעַּכ; 1 ₪ רָּתעַּכ | ל 6 ָּךמָש |  ;)Xlegגp(םג 

rr --' 



 0 7 היעשי 18—49,5

 ס  :יָהלָאזתֶא יִתְלְעְפּו הָוהְיתֶא יִטָּפְׁשִמ ןֵכָא
 ל .דָבַעל ןֶטָּבִמ יִרְצְ הוהְי רמו הָתַעְו
 ףסָאָי "אל לארי וילֲא בקעי בבושל

 :יזע הָיָה יַהלאְו הֹוהְי יב לבא
 בקעו יַטְבִׁש-תֶא םיִקָהְל דָבָע יל ְּךְתֹויְהְמ לֶקָנ ירָמאוי

 םווג רוָמְל ְךיִּתַתְנּו ביִשָהְל לֶאָרְׂשִי "יָריצְנּו
 פ  שְרָאָה הצקידע יִתעּושְי תּוָהְ

 ושודק לֵאָרְׂשִי לֲאּג הָוהְירַמָא הכל

 'םיִלָשִמ דָבֲעְל יוג 'בַעָתְמְל שָפָּביהזְבְל
 ֲחַּתְשִיְו םיִרָש aad ור םיִכָלְמ

 | הוה רָמָאוהכ

 ְיִּתְרוע הָעּוׁשָי םֹנְבּו ְיִתיִנֲע ןוצְר תֵעְּ
 םַע תיִרְבִל ףְנְּתֶאָו ְךְרצֶאֹ
 :תֹומַמְׂש תָֹלָחְנ ליִחְנַהְל ץֶרֶא םיִקָהְל
 ולגה ךֶׁשֲחַּב רשאל ּואַצ םירוסאל רַמאַל

 :םֶתיִעְִמ םיִיָפְׁשלָבְבּו .וערו םיִכְרְדִלע
 שָמָשְו בָרָׁש םּבִיאָלְו ּואָמְצָי אָלְו ּובָלְרַי אַלס

 :םלהנְי םִיַמ יֵעּוְּבמ"לַעְו .םגַהְנְו םֶמָחְְמי
 :םיִניִס ץֶרָאמ] | ִמְָו יִתְלְסְמּו ּךֶרל יִרָהְילָכ יִתְמְשְויי
 הָלֲאְו םיִמּו ןפְצִמ הָקַאדהַּגַהְו ּואָבָי קֹוחְרִמ הָלִאדהַּגַהִי

 הָגְר םיִרָה ּוקְַּפי ץֶרָפ יִליִנְו םִימָׁש ּוְר
 ס יםחרַ ונעו ומע הֶוהְו חני

 :יִנֲחַכׁש ינדאו = הָנהְי יִנְבְוע .ןויצ רָמאְתַויי
 הָגְטְּבְְּב םֶחְרְמ הָלּוע הָׁשִא חַּבֶשַתָהי

 :ּךחָּכָשָא אל יִכְנָאְו הָנְחַּכְׁשִת הָלָאזג
 :דיִמָּת יִדְנָג ךיתמוח ךיִתקַח םִיַפַּכלַע ןָהי<
 :ואצָי ממ  ךובירחְמּו ךיסְרָהְמ ָךִיְבְּב ורהִמ יל
 ףלרואב ּוצְּבְקִנ םֶלָּכ .יאְרּו ךיניע ביִבְסיִאָשיפ

 5 "* 10155 68 + הכ | ל 5 QAt ול | | 6 ;add 69--יל | ל א
cf 42,19|[םֶלָשַמ  sקrיִריִצְנּו, 0 יִרּו-- 156 יִרֲצָנְו | 7 *1 יּוזבל | * 1 בעתמל ||  ק 

7/8 trsp ? huc 42,1--( | 8 cfad 426 | g ins 6 6 לָּכ" | ix (O)ES Dהָרי et 

 ךינב ) ‘Var? )6(06020א ּוחְצְפִי, 3455 0 ּוחצפו || 16 6 יֵּפַּכ | דל 13 | 0
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 :הָלַּכַּכ םיִרָשְקְתְּו יׁשָּבְלַת יִדַעָּכ םֶלָכ יִּכ הָוהְידםַאְנ יִנֲאיַח
 יִּךְתְסְרַה ץֶרֶאְו ּךיִתִמְמָשְו יתְבְרֶח יִבּפ

 :ךיִעָלַבִמ ּוקֲחָרְו בשוימ יִרַצִּת הָּתַע יִּכ

 ילבש יִגְּב נא ָּרָמאְי רָע
 :הָבְׁשֲאְו יִלדהֶשָּנ םִֹקָּמַה ילירצ

 הָלאתֶא יֵלידַלָי יִמ ּךךבָכְִּב ְתְרמֶאְויי
 לַּרנ יָמ הָלֵאְו יהָרּוסְוּוהְלגי הָדּומְלְִו הָלּוכָש יָנֲאְו
 פ  :םֶה הָפיִא הָלֲאֹ יִּבְל יִּתְרַאְׁשִנ ינַא ןַה

 הֹוהָי יֵנֹרַא רַמָאְדהְבי
 יִפִנ םיִרָא םיִּמַעְדלֶאְו יֵדְו םווגילֶא אָשֶא הָּגַה
 :הָנאָשְּנִת ףֵתָּכ"לַע ךיַתְְבּו ןָצחְּב ךיֿנָב ּואיִבַהְ

 ּךַתְקיִניִמ םֶהיִתוְרְשְו מא םיִכָלְמ ּויָהְו
 וכחלו ףיִלְגר רפעו ְּךְליוֲחָּתְׁשִי ץֶרֶא םיפא
 :יוק ּושָבְיְאְל רֶׁשֲא | הוהְי יֶנָאדיִּכ ָתַעדְ

 :טְלָמִי קיִדצ יֵבְׁשםאְו חוקלמ רֹוָבִנִמ חָכיֲה
 הוהְי רָמֲאו הָכְיָּכ

 טלי ץיִרָע חֹוָקְלִמּו חָקְי רובנ יֵבְׁשסַ
 :עישוא יִכֹנֲא ְּךוַנְג-תֶאְו ביִרָא יִכְנָא ְּביִרְי-תֶאְו

 ןורְּכְשַי םָמָּד סיִסְעְבְו םֶרְׂשְּביתֶא ךוֿנומ"תֶא יִּתְלַכַאַהְופ
 פ | :בֶקְעַי ריבא ֶלֲאָגְו ךעישומ הָזהְייֵגֲאיִּכ רָשְּבלָכ ּועָדיְו

 הוהְי רַמָאו הְּכ 0

 ָיִּתְַּלִׁש רֶׁשֲא םֶכָּמַא תּותיִרְּכ רֶפְס הז יִא
 ול סֶכְתֶא יִּתְְכְמרׁשַא ישונמ יִמ ומ
 :םֶכְּמִא הָחְלַׁש םֶכיִעָשפְבּו םֶּתְרַּכְמִנ םֶכיִתְגּועַב ןַה
 הָנֹע ןיִאְו יִתאָרְק שיא ןיאְ יִתאַּב ַעּודַמ

 ליִצַהְל ַחָכ יִּבןיִאְדםִאְו  תּודָּפִמ יִדָ הָרְצְק רוצקה
 רָּבְדִמ תֹורָהְנ םיִשֶא םי ביִרָחֶא יִתָרעֶנְּב ןה

 :אָמָעַּב תֶמָתְו .םופ ןיִאמ םֶתְנְּד ישא
 ספ | םֶתּוסְּכ םיִשֶא קֵׂשְו תּורְק םִיַמָׁש שיִבְלַאּ

 םירומל ןּוָשָל יל ןתָב הֹוהָי ינאי
  | 1'אְו  mlt MSS 69ל |  | Ig exc vb nonn? || 21 **<6 (x; fit add)'ָּכ 8 18

 pזל 6 59 ץירע, cf 25 | 25 6 ךֶביר | Cp 50, 2 * 6 שַביִּת | ל ות זז םֶתְמָהְּב
Biblia. 40 
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 ירקָּבַּבּוריִעְי רָבְּד ףָעְייתֶא יתּועָל תַעְָל
 :םיִדּומְלַּכ עָמְשל ןזא יֵל ריִעְי רֶקבַב

 ףא יִלַתָפ הָוהְי יא
 :יִתְנּוסְב אל רוָחֶא יִתיִרָמ אָל יִכְנֶאו
 םיִמְרְמִל יְחּו םיִּכמְל יִּתְתַנ לוג
 :קְרָו תֹומְְִּמ יִּתְרַתְסִה אל ינָ

 יִּתְמָלְכִנ אָל ןֶּילע יֵל"רזעי הוהָי ינדאוז
 :ׁשֹוְבֲא אָליֵּכ עֶרֲאָו ׁשימְלַחַּכ יִנָּפ יּתְמש ןפ"לע
 דַחָי הָדְמִעִג יִּתֲא ביִרנִיִמ יֵקיִדְצִמ בורק*

 :יִלָא שני ָמָּתְׁשִמ לַעַב"יִמ
 יִנֲעיִׁשְרַי אּוָהְיִמ יל"רָזעֶי הָוהְי ינדא ןָהפ

 : :םֶלָכא שַע ולב דָנָּבּכ םלָּ ןָה
 ודבע לוָקְּב עמש הוה אָרִי םֶכְב ימי

 15 הג ןיִאְו םיִכשַח דלָקירשא
 :ויָהלאּב ןָעָשיו הֶוהְי םֵׁשְּב חַטְבי

 תוקיז יִרְּנאְמ שֶא יִתְְק םֶכְלַּכ ןַהיי
 םֶּתְרַעַּב תוקיִזְבּו םֶכָשֶא רוֲאּבּוכְל

 פ  :ןבָכְׁשת הָבַצעַמְל םָכָל תאהְיה ידימ
 הָוהְי יִשְקְבְמ קֶרָצ יִפְר לא ועמשי 1

 :םָּתְרִּקְנ רוב תַבָּקִמ"לָאו םֶּתְבַצח רּוצ-לֲא ג ּוטיִּבַה
 קללות הרשה לֶאְו םָכיִבַא םֶהְרְבָאלֶא ג ּוטיִּבַה

 ּוהֵּבְראְו ּוהָכְרָבֲאֹ ויִתאָרָק דָחָאיִּכ

 ָימֹבְרָח"לְּכ םַחָנ ןויצ הָהְי םָהְנְיכ
 הָוהְ"נְּכ ּהָתָּבְרעֶו ןֶדעָּכ ּהָרְְּדִמ םָׁשי
 ם  ּהָרְמז לּוקְו הָדֹוּת ּהָב אמי הָחְמְשְו ןֹושָש

 וניזאה יִלֲא ימּואְלּו מע יֵלֲא ּוביִׁשְקַהּ
 םיִמע רוָאָל יטַּפְׁשַמּו אָצַת יִּתַאַמ הָרֹות יּכ
 וטֵּפִׁשִי םיִמַע יערזּ יעשו אָצֶיי - יקְדִצ בורְק5 :עיֶגְרא
 :ןּולֲחיי יִעֹורְז-לאְו וקו םייא לא

  || * trsp huc 5 *-* (formato(אפלאל), 1 0 ףֵנָח"-תא) | תנעל  c 6תָעְרְל 1 ? * 4
ex es 4° sticho) || ro 1 prb 6 65 yh! | 11 1 יִריִאְמ (cf 69) | Cp 51, 1 gl?| 

2lc 606 אָו 'אָו' | 43 et 121155 8 םימע et םימואלו | 4/5 6 וו ד 

trsp + ad םימע et 1 בירקַא עיגרא )cf Jer 49,19) | 5 ** add ? (cf mtr). 
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 ןותּומְי| | תחִַּמ ץֶרָאָה-לֶא ּוטיִּבַהְו םֶכיִניִע םִיַמָׁשִל ואשפ
 ןְכומּכ ָיֵבְׁשְ הלְִּת בכ ץֶרֶָהְו ֹותָלְמנ ןׁשֲעכ םִיֿמשִיכ
 פ  ותָּתַת אל יִתְקְדִצְו הָיְהְּת םֶלֹועְל יִתָעּושיִו
 םָּבְב יִתְרּוְּת םע קָדְצ יִעְדָי ילֲא ּוָעְמשז

 :ּותַחְּתלא םֶתֹפְּנַמּו שונָא תּפְרָח אָריִּת-לַא
 סס םלָכאי רֶמֲצַכְו שָע םֶלְכאְו 5 דָנּבַכ יֵּכ

 פ  :םירֹח רָחְל יִתָעּושיִו היִהֶּת :םלועל י יתְקדִצו
 הָוהְי עוָרְז עיָשְבְל יִרּוע ירועפ

 םיִמָלוְע תרה | םֶדָק יִמיִכ יִרע
 :ןיגת תֶקָלּוחְמ .בֵהָר תֶבָצִחִמַה איָהיְּתַא אולה
 הָּבִר סּוהְּת יִמ םי תֶבָרְחִמַה איִהְּתַא אּולַה
 ס  :םיִלּואָנ רבְעְל ּךִרּד םי"יקמעמ הָמָשַה

 הָנְרַּב ןויצ ּואָבּו ןובושי הוהְי יַּודפּווו
 ונישי ָחְמְשו ןָשָש םשארדלע םלוע תֶחַמָשְו

 יִאְיִתו תַאְדיִמ .םֶכְמְחְנִמ אּוה יִכְנָ יכְנָא
 :ןֵתָנִי ריִצָח .םֶרֲא"ְּבַמּו תּומָי שוָנָאמ

 םיִמָש הטּונ ּךָשע הָוהְי חַּכֶשִתַו

 םייַהלָּכ דיִמָּת דַחַפְתַו ץֶרֶא דסיו
 :קיצמַה תָמֲח הָּיאְו תיִחְׁשַהְל ןנוכ רֶׁשֲאַּכ קיִצַּמַה תַמֲח יִנָּפִמ
 יִכנָאְו5 :ומֲחַל רַסֲחָי אלו תחשל תיא ָתּפַהְל הע רַהְמ

 שט

Es 
 ו- % ב
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 רֹמאַלְו ץֶרא דיל םימש לטנל היתי יד לבג ְךיֵפְּב רב

 ס = :הּתֶאימע ןמְל
 םִלְשורְי יִמּוק יוְרֹוְעְתַה יָרְרוְעְתַה יל

 ֹוֵתָמֲח סוָּכדתֶא הָנהְי דיִַמ תיִתָׁש רֶׁשֲא
 :תיִצָמ תיִתָׁש הָלֲעְרַּתַה סוָּכ תעֿפקיתֶא

 הָרֵי םיִנָבלָּכִמ הל לַהְנֶמְדְיִא 8

 הל םיִנָּבָכַמ ֶּלְּב קיז ןיִא
 ל דּונָי יִמ  ךותארְק הָּנַה םיִתָשיפ

(cf Hi 26,12); 9b <6|[תַצָחמַה  (Gercussif)6 6(60) לֶּדְחָת | 9 16 9  prb6 1  
 זס 1 המשה (קגז0 6 ךרד םי | :2 1? f( 65) ףמחנמ ₪ אָריִתו (ה)ָּתַא | 16 1

gl cf 6 et imprimis #M5 ab Ambros citat: calicem enim6 5 תֹטְנְל | 17  
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 620 | היעשי 1-01

 :ךמחנא ימ בֶרֲחַהְו בעֶדָהְו רֶבשהְו דָשה
 רַמְכִמ אֹּוְתְּכ יתועּוחלָּ ׁשאָרְּבי ּוָבְכָש ּופְלט נב

 | :ּךוהְלֶא תרעג הָוהְי"תַמֲח םיִאָלְמַה
 סם  :ןינִמ אָלְו תַרְְׁשּו הינע תאז אָנייִעְמְׁש ןכָלַיי

 ומע ביִרְי ךיהלאו | הֹוהְי ךינדַא רפָא-הכ
 הלערפה סוָּכְדתֶא ְּךַדיִמ יִּתָחָקִכ הָּגַה
 :דוע הָתּוּתְׁשל יפיסות"אל יִתָמֲח סוּכ תעּבק-תֶא

 יךינומ יב ָהיִּתְמַשְו3

 הָרְבַעגְו יִָש שפל ּרמְארְַא
 פ  ּםיִרְבְעל ץּוחְכְו דוג ץֶרֶפַכ יִמיִשְתַ
 ןַײצ ּךנע ישב יֵרּוע יִרּועי פל

 = שדקה ריע םלְשּורִי ַּּתְרַאְפִת דְּבייִשְבְ
 :אָמָטְו לַרָע דֹוע ְךְבדאבָי ףיסוי אָל יִּ
 .םֶלָשּורְי ייבש יִמּוק רַפָעִמ ירַעְנְתָהְ

 ס :ןיִצדתַּב היבש ּףךראָּוצ יִרְסּומ ּוחּתַּפְתַה

 הָכ יי :ּולאנִת ףַסְכְּב אָלו םָתְרְּמִנ םָגח הֶוהְי רָמָא הכי
 רּוׁשֲאְו םָש רּוְנָל הָנשאְרְב ימעדדרָי םִיָרְצִמ הוהְי ינדַא רַמָא
 םנח יִמַע חלי הָוהְיְדִאְנ הפדיל"המ ; הָתַעְוי :וקֶשִע סֿפָאְּב
 ןֶבל :ץאנִמ יִמָש םויַה"לְּכ דיִמָתְו הזהְיםֲאְג 'ּליִליהְי *ולָשְמ
 פ = יִנָּבַה רֵּבַדַמַה אּוְהיִנָאדיִּכ אּוהַה םִויַּב פל ימש ימע עדי

 רֶׁשֵבְמ יג םיִרָההדלַע ּוואָנ"הַמל
 העּושי עיִמָשַמ בוט רָשָבִמ םלָש עיִמְׁשמ
 :ךהלא ךלֶמ * ןיצל רמא

 ונגר חי לוק ּואָשְנ ךיפצ לוקי
 :ןויצ הָוהְי בּוָשְּב ּואָרי ןִיְִּב ןיע כ
 םָכְׁשּורְי תֹוָבְרְח ְְּּחִי ונָנַר ּוחְצַפ

 :םֶלְשּוְרְו לֵאָג ּומַע הָוהְי םָתַנִיְּכ
 םִיֹוּגַה"ִלְּכ יִגיִעְל aly עוָרְזתֶא הָוהְי ג שחי

cf6 et 49,26 ||ךינומ בו  ins?16 6884 גי ] 20 ₪ 244? | | 2 2 17 , ג  Ig 

 Cp 52, 2 * prps היִבְש | ל 0 טופ יִת-- | 4 6 סָמְמְּב | 5 *% ולשמ 0 ויִל--|
OV) | 7? excוללהתי | <? ץֶאנמ 1 6 41 6  crrp;  ּ1 יִתהַלְלו ft5 ₪+  

 vb || 8 1 ? דלָּכ
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 ּועגתלא אַמְט םָׁשִמ ּוָאְצ גרוס ּורּוְסיי

 :הָוהְי לכ יִאְׂשִג ּורָּבַה ּהָכֹוּתַמ ּוָאְצ
 ןּוכלת אָל הָסּונְמְבּו ּואָּצַּת ןוזְּפחְב אָל יִּכי

 ס  לאְרְשַי יִתלֲא םֶכְפִפַאְמּו הֶוהְו םֶכיגְפִל ָךָלההי
 :דאְמ הָבְגְו אָׂשנְו םֹוָרָי .יִדְבַע ליִּכָשִי הֵּנִהי
 םיֵּבַר יִּדיֵלְע וממש רֶׁשֲאַּכיצ

 :םֶדָא יֵנְּבִמ וָראְתְו ּוהֶאְרִמ ׁשיִאַמ *תֶחשמ"ּכ
 םֶהיִּפ םיִכְלְמ וצְפְקי ויִלע םיֵּבַר םָיוג הָזַי בי

 :וננוּבתה ועמש-אל רשאו ּואָר םֶהָל רָפְסאְ רֶׁשֲא יֵּ
 :הָתָלְִ ימ- לע הָוהְי עורְזּ ּונְתְעַמְׁשְל ןיִמֲאָה ימי 3

 היצ ץֶרֶאָמ שרשכו ףויִנָּפָל קנויַּכ לַעַיַו
 :ּגהְדְמחְנְו הָאְרַמְאְל יּהָאְרַנְו רַדָה אָלְ ול רַאת-אל
 ילח ַעּויו תוָבאָכַמ שיא | םיִׁשיִא לדחו הָזְבְב

 :ּוהָנְבְׁשֲח אלְ הָזְבָנ ּונָּמִמ םיִנָּפ רֶּתְסַמְכּ
 םֶלָבְס יּניבאָכַמּו אָשְנ אּוה יגנילח כא

 :הָגֶעְמּ םיִהלֲא הָּכְמ עּוְנָנ ּוהְנְבַשח ּונחְנַאְו
 וניתונועמ אָבְדמ וניַעְׁשּפַמ ללֹחְמ ג אּוהְו5

 ּונְל"אַפְרנ ותָרְבֲחַבּו ויִלָע וגְמולש רסּומ
 ניִנּפ ובר שיא ּוניֵעָּת ןאָצּכ נב
 :ּונָלכ ןוע תֶא וב ַעיִגְפַה הוה

 יּפדחַּתְפִי אָלְו ּהָנִעְנ אּוָהְו שָגְל
 ָהיֶזְזְ ינָפְל לרכּו לבו הַבְטל הָשַּב
 :ויָּפ חַּתְפִ אָלְו הָמְלֶאְ
 חַחושְי ימ "וָרוּדדתֶאְו חל טּפְׁשִמַמו רֶצַעַמפ

 :ומל ענני מע עַשָּפִמ םייַח ץֶרֲאַמ רֵזְנַנ יֵּ

 ויֵתֹמְּב יריִשְתֶאָו ורבק םיִעָשְרתֶפ תי
 :ויִפְּב הָמְרִמ אָלְו הׂשָע סָמָחְאָל לע

vel trsp ft 1430 post 2 | > lprb13 >6% | 5 ויָלֲע | ל 1 ? יִּכ  

Cp 53, 2 * prpsוזנרי צש ּוֹוַחַּתְׁשַי |  ae Pps.תֶחָשֶמ | 15 %  
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 622 | היעשי 1

 ושְפַנ םָׁשֲא 'םיִשְּמִדסַא "יִלָחָה ּואָּכד ץֶפֲח הוה
 :חַלֶצַי ודָיְּב הָוהְי ץֶפֲחְו םיָמְיְךיָרֲאָי עֶרָז הֶאְרִ
 יּוּתְעַדּב עַבׂשִי הָאְרִי ושפנ למעַמיצ

 :לּבָסִי אּוָה םֶתְנועַ םיִּברְל יידע קיּדצ קיִּדצִ
 לש קלי םיִמּוצֲע"תֶאְו  םיִּברָב וָלְקְלַתֲא קי

 is :עיִנפ .םיִעְׁשפַלְו אָשְנ םיִּבָר"אטַח אּוהְו
 הָלָחְאל להו הגר יִחְצַּ הָרל אל הָרָקַע יִנְרִי 54

 :הָוהְי רַמָא הָלּועְב יִנְּבִמ הָמַמוָשדיִנְּב םיּבְרדיּ
 יִכָשְחַּתדלַא ּוטי ךִיִת תֹונכְׁשִמ תֹוֲעיִריִו דהא םֹוְמיִביִהרַה

 יצְרְפּת לואַמְׂש ןיִמנוּכ | :יקַזח ךותדתיו ךירתיִמ יכירַאה
 :ּובישוי תוָמָשְנ םיִרָעְו ׁשֶריִי םיוג ףערזו

 יִריפִחַת אל יִּ יָמְלּבִּת-לַאָ ישוב אלי יֵאְריִּתלַאּ
 :דֹוע"יִרְּזִת אל .ךיַתּונְמְלַ תַפְֶחְו יחָבשּת ףימּולע תֶׁשְב יִּכ
 ֹומְׁש תֹוָאָבְצ הָוהְי ףישע דיל יב

 הוה + רק תור תַבּוצעו הָבּזֲ הֵׁשֲאְבייב
 ְךְיָהלֲא רָמָא סָאָּמִת יִּכ םיִרּועְג תַׁשֲאְו

 :ְךצְּבקא םיִלֹדָנ םיִמָחְרְבּו ְיִתְבֹע ןָטְק ערב
 ּךִּמִמ ענר יִנָפ יִּתְרַּתְסַה ףֶצָק ףְצְׁשְּבֿ*

 ספ  :הֶנהְי ָלאְג רַמָא ְּךיִתְמַחְר םֶלוע דֶסָתְבּו
 יִל תאְז ַחְב יֵמ יכיל

 ץֶרֲאָה-לע וע חָג"ימ  רבעמ יִּתעבשנ ירַשֲא
 ְדְּב"רָעְגַמּו ךיִלָע  ףֹצָתִמ יִּתְעַבְׁשנ ןֶּ

 הָניֵטּומּת תֹועְבְּנַהְו ּושּומָי םיִרָהָה יִּכי>
 טּומַת אל למול תיִרְבּו שּומָי"אל ְּךַתֲאַמ ידְסַחְו

 ספ :הָנהְי ְּךֶמֲחַרְמ רַמָא
 הָמֲחְנ אָל הָרְעְס הָיְנַעִיי

cfּוהָליִצַ  ? insזז *  || ’© (posuerit)ל 16 ¥  | (cf GY)לח  dl? vellזס 5  
 66 (. . (auferre de dolore | ל-ל 1 fet 6 ( 0 ותעדב עבשי ; al praem א

gl?) | 5 dl | Cp 54, 1דצ ' ad stichum sq (tum 'QYותעדב  (cf 6( et trsp 
 . טפפ יִּמַה | 5 1? ךילעְב | 81 = ףַטָשַּב | 9 **1 6 pc MSS 20868 יִמיִּכ |

 | 'אָּכ
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 :םיִריִּפַפּב 'יִתְדסיִו ךינְבַא' "ףופּב ץיֵּבְרמ יִכְנָא הגה
 חָּבְֶא ינְבאָל ְּיָרְעׁשּו ךותשְמש ככ יִּתְמְשְויי

 הָנהְי ידומל ְךיָנְּילָכְויי :ץֶפָחיִנְבַאְל ְךָלּובְנ"לָכְו
 ינָנוּכִּת הָקְדְצְּב< :ְךָנְּב םָלָׁש בֵרְ
 :ךיִלַא בָרְקְתִדאָל יִּכ הָּתִחְמַמּו יֵאְריִת אָליִּכ קֵׁשֹעַמ יקחר

 :לוּפְי ְךָלָע יָּּתַא רנזימ יתֹואַמ סָּפֲא רּוגָי רג ןֶהי5
 םֶחָּפ שָאְּב ַהַפנ שֶרָח יִתאָרַּ כנא ה
 :לָּבַחָל תיִחָשַמ יִתְאְרֶּב יֵכֹנֲאְו והשעמל יִלָכ איצומו
 טֿפְׁשִמל ָּךּתַאדםּוקִּת ןושְל-לכְ חַלָצְ אֶל יל רצוי לכ" ל

 יִעיִשְרִת) ם :הָוהְי-םָאְנ יִּתַאמ םָתָקְדִצְו הָוהְי יִרְבַע : תלחנ תאז
 ִּוַכָל סב ולךיא רָשַאְ םִיַמל וכל 3 אָמָצִהלָּכ יָה 9

 :בָלְְ ןַײ ריָחְמ אָֹלְבּו ףָכ"אֹלְּב ְבׁשּכליולָא ורָבְש
 הַעְבְׂשְל אָלְּב םַכעיִניִו םֶחָלאֹלְּב ףֶסָכילְקְׁשַת הָּמַל

 :םָכְׁשְפנ שב גָנַעְתַתְו בּוטולְבֲאְו יִלֶא עּוָמָש ּועָמש
 םֶכְׁשַפנ יִחְתּו ּועְמַׁש יֵלֲא ּוכְלּו םָכְנְוֶא ּוֵפַה

 :םיִגְמָאְּגַה דוד יִדְסְח | םֶלֹוע תיָרְּב םֶכָל הָתְרָכֲאְו
 :םיִּמֲאְל הַָּצִמּו דיָנָנ יָּתַתְנ םיִמּואָל רע ןה+
 וצורי ְךיֶלֲא ּּועדידאל יוגְו אָרְקִּת עדַת"אל יֵּג ןה
 ספ  :ףראפ יִּכ לֵאָרְׂשִי שודקלו ךיַהְלֶא הָוהְי ןעמל

 :בֹוְרָק ותוויְהּב ּוהָאְרְק ֹוְצָמִהְּב הָוהְי ושר
 ויָתֹבְׁשִחַמ וא ׁשיִא ופרד עַשְר בנעל

 :הָוהְ סא יח םכיִכְר אלו כיב יַתְובָשָחַמ אָ כ
 יָתֹבְׁשְחַמּו םֶכיִכְרדִמ יִכָָד ּוְבְג ןִּב ץֶרָאְס םִיַמָׁש ָּהָבְניִּכ

 :םֶכיִתְבשְתִמִמ| םיַמָשַהְְִמ גְלָשַהְו םָשָּגַה לרַי רֶׁשֲאַּכ יב
 ץֶרָאָהתֶא הָוְרַהדַא יִּב בּושָי אל המ
 :לֵכאָל םֶחַלְו ערזל ערֶז ןְַנְו ּהָחיִמְצהְ הָיֵלְוהְו

 םָקיר ילא בּושודאל יֿפִמ אי רשַא יִרְבְד הָיָה יי
 :ויִּתְַלׁש רֶׁשֲא ַיִלְצַהְו יִּתְצַפָח רֶׁשֲא-תֶא הָׂשֲע-מַא יִּ

 זז * 1 ָךָפֹּנַּב (cf 6 4v8paxa( | " קזקs ףיתודסיו ְךֹנָרֲא | :3 1? ךינב |
 14 * trsp ? huc : | "1? יִקַחְרִּת | 15 *1 2 יִּתָאַמ | *?a|נ6Xןָה 0 הַָּה |

alc55, 1 * >6%%) | ל 1 ּוָכְל ףְסַּכ | == 41; >68*6) ו  ada? | Cp17  
g 1 frtc Vrs a9 | Ny,םיִמַעְל |  Vrs 
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 :ףָכ"ּואֲחְמִי ןִלְבּות םֹולְׁשְבּו ּואַצַת הָחְמְשְבִיִכיי
 הָדָשַה יִצֲע"לָבְו הָּנְר םֶכיֵנְפִל ּוחְצְפִי תֹועָבְּנַהְו םיִרָקָה

 סדֶה הלעי דַפְרְפַה תחת שורְב הלעי ץּוצענה תַחַּתי
 ם :תַרָּכִי אֶל םלוע תואְל םֵׁשְל הָוהיִל הָיָהְו

 הָקָדּצ ושעְו טּפְׁשִמ :ּורְמַש הוהְי רָמָא הָכי 6
 :תֹלָגַהל יִתָקְדצְו אֹובָל יִתְעּוׁשְי הָבּורְקְיִ
 הב קיח םָדָאְָבּו תאֹזהְׂשְעַי שונָא ישא
 ם  :עֶרלָּכ תושעמ ודי רמשו ּולָלַחַמ תָּבש רמש
 רמאל הָוהְיְדְלֶא ּהָוָלִנַה רָכֵּגַהְדְּב רָמאי-לַאְו

 ומע לעַמ הָוהְי יֵגְליִדבִי לְָּבַה
 ס  ׁשבְי ץע יֵנֲא ןה םיְּפַה רמאידלַאְו

 יִתְתְּבַש-תֶא ּורָמְׁשִי רֶׁשֲא םיִפיִרָפִל הוהְי רָמָאוהָכיִּכ
 ם | יִתיִרָבַּב םיִקיִזֲחְמּו יּתְצָפָה רֶׁשֵאּב ּוֵדֲחָבּו
 | םַׁשְו דִי יֵתֹמֹוֲחְבּו יִתיֵבְּב םָהְל יִּתתָנְו
 ספ  :תַרְתאלרַׁשַא תא םלוע םש תֹונַּבִמּו םיִנָּבִמ בוט

 הֶוהְי םש-תֶא בָהּ ותרשל ּהָוהידלע םיִולָּנַה רָכָגַה יִנְבּו6ֿ

 יֶתיִרְבִּב םיִקיִזֲחְמּו .וללחְמ תָּבַש רמש"לְּכ םיִרְעל ול תה
 יִתְלַּפְת תֶיְּב םיִּתָחַמִשְו יֵׁשְדָק רָהְדלֶא םיִתואיבָהְוז

 יָחּבְזִ-לע ןוצְרָל * םָהיִחְבְזְו םֶהיִתְלוע
 :םיִמעָהְלָכָל אָרְקִי הָלַפְּתְתיִּב יִתיִב יּכ
 לארי יִתְדַנ ץֵּבקִמ הֹוהְי יִנדַא א
 ויצק ויָלֲע ץּבקַא דוע

 ס  :רעיַּב ותִיַחְלָּכ לֿכֲאָל ּויֵתֲא יש ותיח לכ
nyoנעו אל םלָב םיִרוע  
 ּבְנָל ּולְכּוְי אל םיִמְלֲא םיִבְלּכ ל
 .:םונל יִבַהֶא םיבָכְש יםיזה

 הלְש ועדי אַל שפני םיִבלְכַהיי
 ןיִבַה ּועְרָי אל "םיער הָּמַהְוי
 :והצקמ וַעָצְבְל שיא ּונָּפ םָּכְרַרְל םֶלָּ

 13 mlt MSS 0 Vrs 'תָו | Cp 56, 41 הָו- | 16 לש מל | 61? ומש |
  1 6'פצ | ל  ; 1 prbויָפּצ  maj), 0(צ  | g huc trsp , || r0 * sic 41ויָהְיז + 66 7
68407 et Ir ןיּבָה וערי | = פג MSS ;8 | דז *=1 םיִערֶה םֶהָו rbח; 1 ק' 1 
trsp haec vb in ro post ‘BY et dl vb 3506 ָה 'ָרָי') Nb), cf 10° | ל <6, 
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 רכש הָאְְּסִנְו ןיַײהָחְקָא ּויתַאיי
 :דאָמ רֶת לוּ רֶחָמ םֹוָי הָזְכ הָיָהְו
 בֶללע םש שיא דאו דָבִא קיַּצַהְי 57

 ...ןי*

 'םולָש אוב :קיִדצה ףסָאְנ הערה י יִָּפִמִיִּ

 פ ּסַכְנ ךלה* םֶתֹובְְׁשִלע ות
 הָנְנְע יֵנְּב הָּפָהּובְרִק םָּתַאְו

 ּוגָנַעְתִּת יִמ-לע+ :הָבְזִתַנ ףָאָנִמ עֶר
 ןוָשְל ּוכיִרַאִת הָפ ּוביִחְרַּת יִמלַע
 :רֶקָש עֶרָז עשַפדידְלְו םָּתַא"אוָלה
 ןנער ץע"לָּכ תַחָת .םיִלאָּב םיִמֲחַּגַה

 :םיִעָלְפַה יִפַעְס תַחָּת םיִלָחנַּב םיִדָלַיַה יִטָחְש
 se םַה םֵה jk להגיב"

 דבש מש אנ בערה לעד
 :תבָז חְּבָזל תיִלָע םשדםּנ

 ָךְגורְבְז ִּתְמַש הָזּוזִמַהְו תלה רחאְוא
 ּךְבָּכְשמ ָּתְבַחְרַה ילעתר תיִלָנ יתִאַמ יִּ
 :תיִזַח דִי יםֶבָּכַשִמ ָּתְבַהֶא םָּהַמ ליתר

 ףיחקר יִּבְרּתַ ןְׁשּב למל יִרָשָּתַופ
 :לואש"דע יִליִּפְשַתִו קחרמ"דע רצ יַחְלָשַתַו

 שָאונ ְּתְרַמָא אל תגי כד ברב
 :תיִלָח אֶל ןַּכ-לַע תאָצִמ די תיַח

 יִבַכְת יִּכ  יִאְריִּתַוְתְנֲאָּד יִמְתֶאְויצ
 בל לע משאל ְּתְרַכְז אל יִתואְו
 ם = זיִאְריִת אל יִתואְו םלעַמּ הָׁשֲחַמ יִנַא אָלַה

 ךישעמ"תַא ףךתקדצ דיּנַא ינאי?
 ףיצובק ּךָליִצְי ְךקעְּביפ ;ךוליעוי אָלְו
 לָבָהחְקְי ַחּוְרדאָשי םֶלְּבתֶאְ

 12 8" | Cp 57, 2% טפק? גטס : | * ins-ל| 1 'ִתְו (גנ הָנֹו תּפֶאְנַמ | 5 1
in fin vs et init vs 98 512? 1תֶאַמ | *1 5ציִרְכִּתַו | © 6  | add66 ךּותְּב | 6 ** ?  

cf Ez 16,255 | 9 29 (oraast: ungueaio) ODN? |םֶּתִא ְךַתְגְוַּדתָא יִּבְרַּתַו  
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 רַמָאְו* :ישְדְקְרַה שָריִיְו ץֶרֲאלַחְנִי יִב הָסּוחַהְו
 ם :יִמע ּךֶרּהִמ לושכמ ּומיִרָה ְּךרָדיּנַפ ּולָסּולְ
 ומָש שודקו רע ןכש אָשִנְו םֶר רמָא הס יי

 ּולפְׁשו אָכתֶאְו ןוּשָא שקו םוָרמ
 :םיִאְּכְדנ בל תֹויֲחַהְלְו םיִלָּפָש חור תויחַהְל
 ףצְקֶא חצְנָל אָלָו בירָמ םֶלעָל אָל כ

 :יִתיִשָע נָא תּומָשְנּו ףֹוטֲעַי ינָפְלַמ חורי
 'ִףּצְקֶאְו רָּתְסַה 'ּוהְּבַאְו יִתְפְצְק רָעְצַּב ןועביל

 ּוהָאָּפְרֶאְו יִתיִאָר וכ :וָּבל ּךָרנְּב בָבוש ףָלָיו
 םִיָתַּפְׂש 'בוָנ יאָרְוּבופ :וילְבֲאלְו ל םיִמֲחְנ םלשאו יּוהֲחְנַאְו
 :ֹויְתאָפְרּו הֹוהְי רמָא בורק .קוחְרל םולָש ו םולש

 לָכּוי אָל שה יִּכ ׁשרְִנ םיכ םיִעָשרַהְי
 פ | ּםיִעָשְרֶליָהְלֶא רַמָא םולָש ןיִא* טיִטְו שָפְרויַמיִמ ושרי
 ףלוק םֶרֶה רֶפּושּכ ףשֶחַּפִלַא ןּורָנְב אָרְק 5

 :םֶתאטַח בקי תִיְבְלּו םֶעָׁשּפ יִמַעָל דַגהְ
 ןּוצַּפְחְי יֵכָרְּד תעדו ןּושרֶדָי םויוםוָי יִתואְו
 בֶזֶע אל ןיָהְלֶא טפשמּו הָשָע הְקָדְצדרֶשַא יו
 :ןּוצַּפְהִי םיִהלֲא ג תברק קְדָצייַמְּפְׁשִמ ינאי

 עֶרַת אלו ונָשָפִנ נגע ָתיִאָר אל נָמצ הָמָל
 :ּושָנְנִת םָכיֵבְַּעלָבְו ץֶפְחדּואָצְמִּת םֶכָמְצ םְּב ןֶה
 יעשר ףָרְנאְּב תָּכַהְלּו ּומּוצָת הָּצַמּו ביִרָל ןֶה

 :םֶכְלוק םֹוִרַמַּב ַעיִמָשַהְל םויָכ ּומּוְצְתִאְל
 ושָפַנ םֶדֶא תנע םוי ּוהַרְחְבֶא םוצ הָיְהִי הָזְכַה

 עיִצו רָפַאְו קָשְו ושאר ןְֹנאְּכ ףכֶלֲה
 :הוהיִל ןוצָר םּיְו .םוצדאָרְקת הָזְלַה

 יִהַרַחְבִא םוצ הז אוְלַה
 הָמֹּומ תְּגַא רָּתַה עשְר תיֵּבְצְרַח חת
 :'ּוקַּתְנִּת הטומ-לכו םיִׁשְפָח םיִצּוצְר חַלשְו

 14 9 רמאו | 17 * 6 Bpaxo ד: ענר (ּוגֹועַּב) | ל 6 698 'אָו | < 1ףצקו |
 18 * prps ּוהָחְנַאְו | ל ?huc trsp: | 19 * ins יִנָא | ל א בונ, 0 ביִנ 0? דיִנ

Cp 58, 3 Vrsהוהי |  ca soMSSזו 165) | 201? שדננ ₪ 'דגיו | 21  cf 
 םֶכְצַפָח | 4 *1? 6 69 שֶר | ל ca 60155 אלו | 6 * ins fit הוהי ינדא םָאְנ

sing.6 |[ ל 16 600  cf 



7-6 JESAIA 627 

 תִיָב איִבָּת יםיִדּורְמ םִינעו ְּךָמְחַל בעֶָרָל סָלֶּפ אֹולֲהל
 :םֶלַעְתִת לאל ְךְרְׂשְּבַמּו ותיִסְכְו םרע הָאְרְתיִּכ

éֿחָמְּצִת הָרֵהְמָךְתָכְראָ ךרוא רַחָשַּכ עֶקְּבי זָא 
 :ִךַפְסַאְי הָוהְי דֹובְּכ .ףקְדַצ י ךינְפָל לה

 יִנָּגַה רָמאיְו ענת הָנֲעָי הָוהיִו אָרְקִת וא
 :ןְָאײרּבְַו עַּבְצֶא חֶלָש הָטּומ ְכוְּתִמ ריִסֶתיַא

 עיִּבְשַּת הָנענ שָפְנְו 'ִָּשְפַנ בעְרֶל יִקְפְתְויי
 :םיִרָהֶצּכ ָךְתָנפֲאְו  ףרוא ךָשחּב חַרֶזו

 ּףָשפנ תוחְצְחְצְּב ַעיִּבָשָהְו דיִמָּת ּהָוהְי דַחְנְויי
 הו ןֵגַּכ ָתיִיָהְו יץילֲחי ךיִתמְצַעְו
 :וימימ .ובזכיִדאל רֶׁשֲא 'םִיַמ אָצֹומְכּו

 םֶמקְת רדוד ְִסוְמ םלוע תְָרָח ממ נבו
 :תֶבְׁשְל 'תוֶביִתָנ בבושְמ ץֶרֶפ רַדֹג ָל אָרְקְו

 יִשְדָק סּויּב יִּצְפַח יתושע ּךְלְגְר תּבׁשִמ ביִׁשָּת-םָאיצ
 דָּבְבְמ 'הָוהְי שורקל גנע תָּבִשל תארו

 :רָבָּד רו ָךְְּפֶח אוצְמִמ ּףיֿכרָד תֹוׂשֲעַמ ּותְדַכְְ
 ץֶרָא יֵתֹוָמְּב"-לַע ךיֶּתְבַּכְרַהְו הָוהְיְלַע גָּנַעְתִּת זָאיצ

 ם ורד הָוהְי יּפ יִּכ ְּךיִבָא בקעַי תלחנ ךיִּתְלַכַאהְ
 :ַעוְמשמ ֹונְזֶא הָדְבְכְיאלְ עישוהמ הָוהְי-דִי הָרְצְקאל ןה 9
 םֶכיֵתְלֲא י ןיבל םֶכָניִּב םילּדְבִ יָה םֶכיֵתְנֹועדםֶא יב

 :עֹוָמְׁשִמ םָּכִמ | םִיָנְפ ּוריִתְסַה םֶכיִתואֶטַחְו
 ןנְעָּב םָכיֵתוִעְבִצֶאְו םֶּוב ּולֵאָנִנ םֶכיּפַכ יֵכ

 :הָּגְהְת הָלְוע םֶכְנוְשָל רֶקֶשּורְּבִּד םָכיֵתֹוְתְפִׂש
 הָנּומְאְּב טַּפְׁשִנ ןיִאְו קְרְָב אָרְקְיַאּ

 :ןוא דילוהו למ ik אשד רב התה לַע ַחוַמְּב

 :העפָא עקב הוה תומ ָהיציְּבַמ לאה
 םֶהיִשְעַמְּב ּוסַּכְתִי אָלְו דֶגָבְל ּויָהְיאל םֶהיִרּוק

 :םָהיֵּפַכְּב סַמַח לעַפו ןָאישעמ םֶהיִשְעַמ
 7 *1? םיִדרָמּו | * 5 לַא | 8 1? (2,12) ְךֶפְסַאי | זס *1? קפ- [1
 6 113155 6°28 ַמְחְל | נז *1 ףיִלֲחָי (ףתמצעו?) | ?exc vb )םײח2) | 121
 נב (60,10) || ל קrps תוצ--6) | 13 1c* 6'ַעַמ || ל 1ו MSS ךיצ-- | 1? לֵאָרְׂשִי
 vel? Y יׁשְדחְל | 14 055 יִתָמָּכ א יֵתֹומָּב | ספ 59, 31? לֵאְגנ | 51? הָר--



 628 היעשי 21—59,7

 יִקָנ סָה תל ּורֵהָמיִו ּוצְרָי עֶרָל םֶהיֵלְגַר
 :םָתֹולְמַּב רֶבָשָו דש ןֶוָא תֹוֵבְׁשְחַמ םֶהיֵתְבְׁשְחַמ
 םֶתלנְעַמְּב טַּפְׁשִמ ןיִאְו ּועָרָי אָל םֹלָׁש ָרָב

 :םֹוְלָׁש עֶדְי אל ּהָּב ְךַרּד לָּכ םֶהָל ּושְקִע םֵהיֵתֹוְביִתְג
 הָקָדְצ ּונְגישַת אָלְו ּונָמִמ טָּפְׁשִמ קַחְר ןַּילַע

 :ךְלהְנ תָֹלַפַאַּב תֹוָהֹגְנִל ְךָׁשֹ"הַּגַהְו רֹואָל הָוקְנ
 הֶׁששִנְג םיניע ןיִאְכּו ריק םירועכ הָשָשְנְב
 :םיִתַּמַּכ םיִנַמְשִאָב תָשּנַּכ םִוֹרָהאב ּונלׁשְּכ

 הָּגָהְנ הָנָה םיִניִכְו ּונְלָּכ םיְִּּדַכ הָמָחְניי
 :ּונָמִמ הקחְר הָעּושיֶל ןָיְו םַּפְׁשַמל הוק

 ּונָּב הָתְנָע ּוניָתֹואטַהְו ּךָנָנ ּוניִעָשְפ ָּּבַר"יְּכ>
 :םְּנעְַי ּניִתֹנְנעו ּונָּתִא ּוניִעְשְּפיּ

 :רֶקְשְיִרְבַּד בקמ יונה יורה הֶרְסו קְׁשְעירָּבַד
 :73\ רֶמַעְת קוָחְרִמ הֶקְדְּו טֶּפָשִמ רוחֶא גָפַהְויי

 :אֹובְל לכותדאל הָחֹכְנּו תֶמָא בוחְרב הָלָשְביִּ

 לָלּוּתְׁשִמ עֶרמ רָסְו תֶרדְעְנ תָמָאָה יֵהְּתַיפ
 :טְָּׁשִמ ןיִאיּכ ויניִעְּב עֶר הָוהְי אָביַו
 עיֶּגְפִמ ןיִא יִּכ םַמּוּתְׁשַו ׁשיִא ןׁאיכ אָרופ

 ּוהָתָכְמְס איה ותְקְדִצְו ּוערָז ול עשו
 ושארְּב הָעּושְי עַבוכְו ןְירְׁשַּכ הָקְדִצ שבלול

 :'םֶלַשְי| | :הָאְנְק ליִעְמַּכ טעו תֶשּבְלִת םֶקְכ יִדְנַּב שבלי
 לּומָּג יִּיאְל  ריִבְיִאְל לּומָג ויִרְצְל הָמַח םלשְ ילָעְּכ תולָמָּג לַעָּב
 וִובְּכְתֶא שָמָשחרֶזִמִמּו הָוהְי םש"תַא בֶרֲעַמִמ "ארי

 :ֹוב הָסֶסְּב הָוהְי חּוְר רצ 'רֶהָּנִכ אבני
 :הָוהְי םָאְנ בֶקעיְּב עֶׁשָפ 'יִבֶָשְלּו לאוג ףןויִצְל אָבּו>

 "רֶׁשא יֵרָבְדּ ףיִלָע רֶׁשֲא יִחּור הָוהְי רָמָא םָתֹוא יֵתיִרְּב תאָז יִנַאוְ
 רֶמֶא ףערז ער יפמּו ּךֲערַז יֵפמּו ףיפמ ושמואל ףיפְּב יּתְמַׂש
 ס | :םֶלועדדַעְו הֶּתַעַמ הוה
 8 IMS Vrs D3 | זס ? ?zz vigore; ins נייָה | 121נָתאָמַהְו | 3 *2

12M (dittogr?) | = 1? ag] | 15 dub; trsp prb huc : || 17 dl )<69( |שקע* |  

 18 *1 ft b3D3 cf 18b | ל-ל add || 19 *16 pl MSS Edd ,(x)6< וארו (ג האר))
 ל 16 GAZO 'ָנְכ | 6)20°?( Rom 11,26 'SD | *166 Ros מ 'ִּפ בישו | 211 םָּתָא.



60,1—15 JESAIA 629 

 :חָרָז ךיִלָע הָוהְי דובְכּו ְּךֶרֹוא אב יִּכ יִרוא יִמּוקי 0
 םיִּמְאְל לָּפְרְעו ץֶרֶאְדהְסַכְי ךשחה הָּגַהְיְִי
 :הָאְִי ךיְלָע ִדּובְכּו הָנהְי חַרִֶ לע
 :ךחרז הָנְנָל םיִכָלְמּו ואל םיוג ּוְכְלָהְו

 ףלהואב ּוָצְּבְקַנ םלּ יִאְרּו ךיניע ביִבָסִיאְשי
 :הָנַמֲאַּת רצדלע ךיַתְנְבּו ּואבָי קיֵחְרַמ ָּיְִּ

 ְֶבָבִל 'בָחְרְו דַחָפּו ְּרהְנְו "יִאְרִּת זַא
 ְל ּואָבְנ םָיוּג ליח םי ןֹומֲה ךילָע ְּךַפָהיְּכ

 הָפיִעְו ןידמ יִרְכִּב ְּךַפַכְּת םיִלַמְג תַעְּפָש
 אשי הנובל בַהָז ּואָבְי אָבְׁשִמ םֶלָּ
 :ורׂשבי הָזהְי תֶלָחֶתּ

 ְִנתְרְְי תוְיְבְנ יליא ּךֶל וצבי רק אצל
 :ירָאָפַא "יִּתְרַאְּפִּת תיִבּו יִחֵּבְזַמ "ןוצְךדלע' ּוָלעַי

 :םֶהיֵתְּבְרַאדלָא םיִנֹיַכְו הָניֵפּועִּת בעֶּכ הָלֲאדוִמ
 להנשאָרְּב שיִשְרִת תָיִנָאְו ווק םייָא ו ילדי

 םָּתִא םֶבָהְזּו םָפְסַּכ קוחְרמ ְךנְב איִבָהְ
 ְדָרַאפ יִּכ לַאָרׂשִ שורק ךיהלֶא הָוהְי םשל

 ְּּותְרְשְי םֶהיִכְלַּ ָךְיַתֹמֲח רָכָניִנְב ּוָנְבּופ

 :ךיִּתְמַחְר יִנּוצְרַבּו ְּךיִתיִּכַה יִּפְצְקְב יִּ
 ורְנָסו אָל הָלְיַלו מי  דיִמָת ְךיבָעׁש יּוחתְפּויי

 :יםיֶנּוהָ םֵהיֵכְלֹמּו םיוג ליח ךִילַא איָבָהְל

 יהי לשאתו ר רֶהְדִּת שחב אובו לא ןּונְבְלַה דֹוָבּכיפ
 :ידָּבַכַא יל םוָקְמּו יׁשְקִמ םוקמ אפל
 ּךילְגְר תוָּפַּכדלַע ֲחַּתְׁשִהי ךינעמ יִנָּב חוש ְּךיָלֲא לָהּ

 יצא :לֵאָרְׂשִי שודק ןויצ הָוהְי ריע ְּךֶל ואו
 רבוע ןיִאְו הָאּונָשּו הָבּוזֲע ּךַתויַה תַתַּתיפ

 :רִחָו רה ׁשֹוׂשִמ .םלוע ןואְנְל ְּךיִּתְמִׂשְו

 Cp 60, 21 'ח | 5 * mlt MSS יארית; 1 41 | ל nonn MSS )6?( בהרו; 1 44[
 6 65** + kai \(0סצ tiuiov (6 = 48) || 7 * 6% 6+ ךָנּורַחָשי (ףפסטסו) || ל-ל 1 6

cf 13 |1 רַאָפְל  e4155 6663 לע ןוצרל || < 66 יִתְלְפִּת | 5 16 66 רָאְּפִי ץ 
 9 == 1 + וקו םייצ | ל 25155 8 ָבָּכ | זז *1 6 6630 ּוחְּתְפִנְו | * 1 םיִנָחּוג |

 < אמו >6%8) | 14 ** >6%(%).



 630 היעשי . 616—60,16

 יקָניִּת םיִכָלִמ דַשְו םיוג בֵלֲח תקנו
 :בקעי ריִבֲא ְּךלַאנְו ךעישומ הָוהְי יִנֲא יִּכ ְּתַעַדְיְו

 ףָסָכ איֵבֲא זרה תַחַתְו בֶהָז איִבָא תָשחְּנַה תַחָּתִיז

 לוב םיִנָבַאַה תחתו תׁשְֹג םיִעָה תַחַת
 :הָקָדצ ךיִשְנְְו .םולָש ַּתְּדְקְפ יִּתְמְשו
 ךיִלּובְנַּב רָבָשְו דש ךַיְרֶאְּב סָמָח דע עַמָשְיאְל 5

 :הלְהִּ ְיָרְעְׁשּו מו הָעּושְי תאָבָקְו
 ריאל ַחָריַה הגל םֶמֹוירוֲאְלשֲמְׁשַה דע ל" "הָיָה
 :ִִּּתְרַאְּפִתְ ךיהלאו םלוע רול הָוהְי ךָלהיַהְ

 ףֶסֶמִי אל ְּךַַריִו ְּךַׁשְמַׁש רוע אוְבְיאְלי
 :ְּךלְּבֶא יִמָי ומְלָשְו םֶלּוע רוָאְל ףָלהְיָהְי הוהְי יִּ

 ץֶרֶא ושרי םֶכֹועְל םיקידצ םלָּכ ךמעְיי
 :ראְפְתַהְל 'יִדָי השעְמ יעָטַמ רג
 םּוצָע יֹוָנְל ריִעָצַהְו ףָלַאְל הָיְהְי טקה

 פ  והָנָׁשיִחַא ּהָּתעְּב יהָוהְי ינא
 יתא הָוהְי חַשְמ ןעי יִלָע הָוהְי ינדא ַחּוָרי 1

 בֶל"יֵרְּבְׁשִנְל שבֲחל יִנָחְלִש םיוְנֲע רשבְל
 :יַחֹוק"חקפ יםיִרּוסַאלְו רֹורְּד םיּובָשל ארקל
 יוניהלאל םֶקָנ םֹויְו הוה ןֹוצְר-תַנְׁש אָרְקְל

 תַחַּת רַאּפ םָהְל תַתְל ףןויצ י ילבַאל ושל :םיִלַבֲא-לַּכ םֶחַנְל
 רָפַא הָהָּכ ַחּוְר תַחַּת הָלָהִ להטעמ לָבָא תַחָּת ןושש ןמש

 :רֶאָפְתַהְל הָוהְי עטמ  קֶדֶפַה יל םֶהָל אקו
 ּוממוקי םינשאְר תומָמש םֶלֹוע תֹובְרְח ּונָבּו

 :רֹוְָו רוָּד תּוָמְמְש בֶרח יֵרֲע ּושִּדִחְו
 םָכיֵמְָכְו םֶכיִרכא רֶכָנ יִנָבּו .םֶכְנאָצ ער םיִרָז ּוָדָמֲעְו

oe. oe 

 " להפיתת דובב לכאת םיוג וג לי

16 Var” TW); 1 ft דשו | 10 dl; 62+ הליל post ָךְל | 21 * 0689 al 
  | Cp 6(יִּתְרַּבִּד)  | 22 exc vbיִעָטַמ, א +=; 1 כזט הוהי עַטַמ || ל 69 ויד

1 5 6 rugioic | ל 16 pl MSS Vrs ִַּחּוקַתְק (vel NPB?) | 2 huc trsp + || 
3 ** prb add || °° 1 haec vb inverso ordine || © mlt Mss Edd ילוא | 6 prps 

 .)?( ּורָמַאְתִת 000 ; alן000מ06006)  (cf 6ורְדַהְתִת



6 ,8 JESAIA 631 

 םֶקָלָח 'ּוגָרְי הָמְלְכּו הָנְׁשִמ יסֶכּתְשְּב תַחָּת
 :םֶהָל הָיָהִּת םָכֹוע תַחְמְש ּוׁשְניִי הגׁשִמ םֶצְראְּב ןֵכָל

 הלב לדג אנש טָּפְׁשִמ בָהא הָוהְי יִנא יכל
 :םָהָל תְָֹכֲא םָלֹוע תיִרְבּו תֶמֵאָּב םֶתָּלְעְפ יִּתַתָנְ
 םיִמעָה ְּךֹוִתְּב םֶהיִאְצֶאַצְו םֶעְרַז םיגּב עדונופ

 פ | :הָנהְי ֵרּב עכָז םַהיִּכ םּוריָּכַי םָהיֵאְר"לְּכ
 ימלא יִשָפַנ לת הוה שיש שוש יס

 | ָתילכ הַָּעִּת הָלּבַכְו ראפ הכו ותחכ
 ַחיִמְצַת ָהיֶעּורַז הָננְכּו ּהָחָמְצ איִצות ץֶרָאָב יב

 :םִיּוּנַה- ל דָגָנ 'הֶָָהְתּו הָקָדְצ םחיִמְצַי הֹוהְי ינדַאְו
 טוקַשֶא אָל םלשּורי ןעמלו הָשָחַא אל ו ןויצ ןעֶמְלי 2

 עבו דיִפלּכ הָתְעּוׁשיִו הָקְדצ ּהֵנֹגַכ אוז
 ְךֵדֹובְּכ םיִכָלְמלָכְו ְּךקְדצ םיונ ּוָאָרְו

 :ּונָבְקי הָוהְי יפ רשא שֶדֶח םש ל אָרָקְו
 ְיֲהלָאףכְּ הָכּולְמ ףונְצּו הָוהְיידִיְּב תֶרָאְפִּת תֶרָטַע תיָהְו

 יהֲמְמִׁש ידוע רַמָאדאלי לצְרַאְלּו הָבּוזע דוע ל רָמָאְיאְל

 הָלועְב ָּךֶצְראְּו הָבייִצְפָח ארי ל כ
 :לַעְּבִּת ְךצְרֲאְו ב ּהָוהְי ץפָחיְּכ
 לדינּב ולב הָלּותְּב רּוחַּב ילעָבייַכפ
 ס  יְךְיֶהלַא לע שישי הלל י ןֶתַח שוֶשְמּ

 םיִרָמְש יִּתְדַקַּפַה םלשורי ךיתמוח-לעפ
 ּושַחִי אל דיִמָּת הָליִלַהלְכְ םויַהְדִלּב
 :םֶכל יִמָהְדלא הָוהְיתֶא םיִריִּכזַמַה
 ןנוכיײדע ול יִמָד ונְּתּת-לַאְוד
 :ץֶרֶאְּב הָלַהְּת םֶלָשּוְידתֶא םישידדעו

 ונע עוָרְזְּו דְניִמיִּב הָוהְי עֶּבְׁשִנ*
 = יגאל לכַאמ רָע גדת אא

ro°l5 628 הָלְועְב [  lcקרו | 8  (alלנ של כ | ל 3 | ושרי  
ft62, 3 0 ףיִנָצּו | 4°  trsp ante 10? | Cpזז  vsיִנָטע | ל 1 ןיִכִי |  velינטַעי  

 add (cf mtr) | ל 1 הָמַמש cf 54,1 | 5 *1 לעְבכיִּכ | ל 1 ךיְנב 'בי זו ְךֵלֲעְבִי

 ְךְנב (ש 147,2)



 632 היעשי 63,9—62,9

 הָוהְיתֶא ּולְלַהְו ּוהָלְכאָי ויָפְסאְמ יִּבּפ
 פ | יִשְדָק תרצַחְּב והָתְׁשִי ויצְּבְְמּ

 םַעָה ְּךֵרָג ונּפ םיִָעָשּב רָע ורבע
 ןְבָאַמ ּוָלְמס | הָּלְְמַה ּולָס לס
 :םיִמעָה-לַע סָנ ּומיָרָה

 ץֶרֶאַה הַצְקילָא .עימָשה הוהְי הֵּנִהיי
 אָּב ְךָעְׁשִי הגה ןויִצתַבֶל ֹורָמֲא
 :ויָנְפְל ֹוְָלְעְפּו ותא ֹורָכָׂש הָּנִה

 הוהְי יִלּואָג ׁשֶרקַה םע םהל וארקוו>
 5 | :הָבְעִנ אל רע הֶשּורְד ארק ל

  וחכ בֶרּב יהעצ ווובלב - רּוָה הָז

 :עיִׁשוהְל 'בְר יהב רב ינא
 :תֶנְב ְרדִּכ יִדנְבּו ּךׁשּובְלל םֶדֶא עמ

 יִּתַא ׁשיִאְדויִא םיִמַעָמּו יִּדַבְל יּתְכְרֶּדו הָרּופּ
 יִתָמֲחַּב יםֶסְמְרֶאְו יִּפַאְּב יםֶכְרְדֶאְו
 :ייִּתְלֲאְנֲא יׁשּוּבְלַמלֶכְו יֵדְגְּב-לַע םָתְצַנ זיו

 :הָאּב יֵלּואָג תַָשּו יֵכלְּב םקָנ םֶמ יי
 ְךֶמֹוס ןיִאְו יָמֹוּתְׁשֲאְו רזע ןיאו יׂטיִּבַאו

 :יִנְתְכְמְס איה יֵתָמֲחַו יִעַרֶז יל עַשֹוָתו
 יָתָמֲחַּב 'ָרְּכׁשַאְו יֵּפַאְּב םיִמַע יסּובְאְו

 פ | :םֶחְצִנ ץֶרָאְל דיֶרֹואְו
 הָוהְי תָלַהְּת ריִּכְזַאו הָוהְי יִלְסחז

 לֵאָרְִׂי תִיבְל בּוטדיברָו הָנהְו ּונָלְמְנזרָשַא לכ לַעְּ
 :ויָדְסַח בָרָכּו .ויִמְחַרְּכ 'םֶקְמְג-רֶשַא

 ּרָּקְׁשִי אָל םיִנָּב הָמַה יִמעְְדַא רָמאיַנל
 | יו םֶתְרְהלָכְבְ :עישומל םֵהָל יהי
 םַעיִשּוה ֹויָנַּפ ידאְלַמ רצ לאל

 g mlt MSS 'אמ | Cp 63, 1 * prps םֶּבֶאַמ et רֵצֹּבִמ (6 רצבמ) | *16 צצ
 (eradiens) דעצ || = 1 'צ cf 6 || 5 696 ברו )קז חל בָר; 16 ט בֶר) | 1 'בל|
 3יודיו ..'ִאָו :. או | ל ד אג | 5 י1'ִאָו .. 'ִאָו | ל ca 3955 יִתקְדַצְו |61 צו[
 ל ןםִרְּבַׁשֲאְו l7alic(ּ mit MSS) 7 )6? בוט בר dex bonus cf 19 | ל 9
 x9 | ף * huc trsp + | * 0 17155 ול; 1 6 866 אל | 51 6 66 ךָאלמו רצ



3 JESAIA 3 

 םֶכֲאְג אּוָה ותְלְמָחְבּו וָתְבַהֲאְּב
 :םֶלוע יִמְָּכ םָאָשְנְיַו םלְטְנָי

 ושְדָק חּוְתֶמ ּובְּצַעְו ּוָרָמ הָּמָהְויי
 םָּב"םַחְלְנ אֹוַה | ביואְל םֶהָל ּדְפָהִיַ
 יוָמע הָׁשֹמי םָלועיִמְו רכזי
 ונאצ "הער תַא םִיָמ "םלעַמַהו היא

 :ושְדָק ַחּוָר"תֶא וָּבְרקְּב םָשַה היא
 | דּתְראְּפּת ערְז הֶשמ ןיִמיִל ךילומי*

 :םלוע םֵׁש ול תֹוׂשֲעַל םֶהיֵגְּפִמ םומ עְקּב
 רֶבְמַּב םָּקַּכ תֹוָמֹהתַּב םָכיִלֹומי

 דָרַת הָעָקִּבַּב הָמָהְּבַּכ< :ּולָשְּכִי אל

 מע ָּתְנָהַנ ןֶּב ּנֲחיֿנִּת הָנהְי חו
 :תַרָאְפִּת םש ָךְל תוָשָעְל

 ךָּתְראְפִתו שק לֶבְּוִמ .הֵאְרּו םִיַמְׁשִמ טְּבַהי
 ךיעמ ןומה יּדֲתֹּובְנּו ְךִתֶאְנִק היא
 ּוניִבֲא הָתַאְ-יִכ< :ּוקָפַאְתַה יִלֲאְּךיַמֲחַרְו
 ּנָריִּכַי אָל לֶאָרְׂשְִו ּונָעָדְי אָל םֶהְרְבא יִּ
 ְּדַמְׁש םלועמ ּונְלַאְג ּוניִבָא הָוהְי הָּתַא

 ְּתֶאְי נבל ַחיִשְקִּת ְּךיֶכָרְּדִמ הָוהְי ּונעְתת הָמלּוז
 ְָּתְלֲחַ יֵטְבְׁשי  ךיִדְבַע ןעֶמְל בּוש

 דק ּוסְסְּּב ּוניִרָע שקם שר רמי
 םָהיֵלע ָךְמש אָרְקִנ"אְל םֶּב ָתְלַׁשָמאְל םֶלּועִמ ּונייָה

 :ּלְזְנ םיִרָה ףיִנָפִמ ּתְִרָי םִיִמְָש תְעַרקאּול
 שָא-הָעְבִּת םִימ  םיִסֶמַה שֶא ַחְדְקִּכי 4

 ּוְִָי םיוג ְינְפמ ּףירצָלךֶמׁש עיִדוהְל
 הָוקְנ אֵל תואְרִנ ְךְתֹוׂשֲעַב> .

 וָעָמְשְדאל םָלּועְמּוצ :ולְזְנ םיִרָה ְּךיַנְפמ תדר
(Dt 32,7(; תonn MSSרד תונש  ([רד Vrs Ni) | rr ** <66: prpsזס 50155  

sic 8 6 606 mlt MSS minus recte585 3 הָל- | 5  prbc pcודבע 'מ || ל 1  
Vss isn | 15 1דרת(14) | 14  trsp frt haec vb postיער|נ3 65 אלו;  

et 64,11( |6  ) 21 ל דה (8 ךית-כ | ** קצק קֶּפאְתִת אָנלַאMSS Vrs6  
 ז7 66 + ןעמְל | 18 == 1 םיִעָשְר ּורֲעַצ הָמָל sf רַה ּונׁשַרי 'פל) | :9 1 :םהילע (8

hic fin cp 63 invenisse vid) | Cp 64, 2 = gloss ex c 63,19; usp 3 ad .ועמש 
Biblia. 41 



 634: היעשי = 65,6—64,4

 הָתאָרִ"אְל ןוע ּוניִזֶאָה אל
 :ולהָּכַחְמְל 'הֶׂשעֶי ףתַלּוז םיִהְלֶא

 דרכי ְיֵכְְּבי .קָדָצ 'הֵׂשְעְו ׂשָשי-תֶא ָתְעגפי
 :ַעָשְּונְו םלוע םֶהְּבי אַטָחְּנו תְפִצְ הָּתִאדְַה
 ּוניִתְקְְצלּ םיִּדִע דָגְבְכּו ול אָמָטַכ יֵהָּבופ
 :ּונָאְׂשִו חּוְרּכ ונינֹועו נְָכ לע לבו

 ב קיזחהל רֶרעְתִמ ֶמשְב ארק
 :ּונְנוָעדְִּב ּונְנּומְתַו ּונָמַמ יִנָפ ּתְרֶתְסַהיִ

 הָתֶא ּוניִבָּפ הָוהְי הָתַעְול
 ּנָלְּכְָדי הָשְעְמּו ּונְְֵי הָּתַאְו רמה ּונָחְנֲא
 ןְנֶע רָכְנִּת דַעְללַאְו דאָמדדַע הָוהְי ףַצְתִּת"לַא*

 רָּבְדִמ ּויָה ךָשְְק יִרעפ ::ּונְלְכ ל מעי אָנ"טָּבַה ןה
 :הָמָמְׁש םֶלשּורי הָתְיָה רָּבְדִמ ןויצ

 ניבא ללה רשא ּנְּראְפתְו ונשדק תי
 :הָּבְרְחְל הָיָה ּוניִּדַמִחְמלֶכְו שֶא תַפְרֶשְל הָיָה

 פ  ודָאָמְדַע ּונָּגַעְתּו הָשָחֶּת הָוהְי קָּפאְתִת הָלֶא-לַעָהְיי
 יִנָשָקַב אלל יִתאָצְמִ יולאָש אול יִּתְׁשרְדנ 5

 :ימשב יארק- אל ווג לֶא יִנָּגַה יִנֵּנַה יִּתְרַמָא

 יררוס םעדלֶא יהלי ִּתָשרפי
 / = ּםָהיִתְבָשָחִמ רָחַא  בוטדאל רה םיִכָלְהַה

 דיִמַּת ינְדלַע יִתֹא םיִסָעְכַמַה םָעָהּצ
 :םיִנֵבְלַה-לע םיִרטקמְו תֹוֹנַנּב םיחְבֹז
 ונילו ימיִרּוצְּנַבּו םיִָבְקַּב םיִבְׁשיַהּ

 :םֶהיִלָּכ םיִלַָּּפ יְֵרפּו ריֹזֲחה רָשְּב םיִלְֶאָ
 ְךיְִׁשְק יִּכ יִּבדשַּנַתדלא ְּףיֶלֲא ברק םיִרְמֲאָה

 :םִיַה-ְלְּכ תֶדְקי ׁשֵא יּפַאַּב ןָשָע הָלא
 יי יִּתְמַלְׁשְוי יִּתְמַלׁש-םָא יִּכ הָשֶחֶא אל יִנָפְל הָבּותְכ הָּנַהפ
Vrsעישוי) | 5  cf 100 29 | b cert; cf 6 (prps0 ןזא הנ-  (trsp1  
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65,7--18 = JESAIA 635 

 < הָוהְי רָמָא יְּדִחַי יםָכיֵתֹובֲא תֹנֹוֲעְו יםָכיֵתְנּוַל

 יִנּופְרח תֹועָבְנַה-לַעְו םיִרָהֲהלַע ּורָטק רֶׁשֲא
 ס  ּוםֶקיַחְדלָע 'הָנשאְר םֶתָלְעְפ יָתּדַמּו

 . לונָשֶאְּב שוריִּתה אָצְמִי רֶׁשֲאַכ הוהְי רָמָא הָב
 וב הָכָרְב יִּכ והָתיִחְׁשּת-לַא י רַמָאְו <

 :לָּכַה תיִחְׁשַה יִתְלְבְ יִרְבָפ .ןטמְל הָשַעֶא ןֵּכ

 יִמָה שרוי הָדּוהיִמּו ערָז בְקֲעיִמ יִתְאַצוהְו
 :הָמָשדּונְּכִשְי יַדָבַעַו יִריִחְב ָהּושְרִיְו

 רֶקְּב ץֶבָרְל רֹוכֲע קָמַעְו ןאצ"הונל ןורשה הָיָהְויס

 נשרה רשא יִמַעְ
 ישְק רֶהְתֶא םיִחְכָשַה הֶוהְי יִבְע םֶּתַאְויי
 :ִֶּסְמִמ יִנָמל םיִאְלַמְמהְו .ןָחְלש רגל םיִכְרְעַה <
 ּועְרְכִּת חַבָטל םֶכְלְכְו בֶרֶמְל סֶפְתֶא יִתיִנָמּ

 םָּתְעַמְׁש אָלְו יִּתְרַּבִּד םֵתיֵנֲע אָלְו יתאְרְק ןעֶי

 פ ּופּתרחְּב יּתְצַפָחיאְל רֶׁשֲאבּו יניב ערה שעת
 | הָוהְי יִנדַא ורָמָאהֶכ ןָכְלי
 ּובָעְרִּת םֶּתִאְו ּולָּבאיויָדְבַע הָּגַה .

 ּואָמְצִּת םֶתַאְו ּוּתְׁשִי יִדָּבַע הגה
 :ּושְבַּת םָּתֹאְו ּוחֲמְׂשִי יִדָבָע הָגַה

 בל בּוטִמ ּוגְרְי יִדְבַע הגַהי
 :ּוליִליִּת ַחּור רָבָשָמּו בל בָאְּכִמ ּוקעְצַּת םָּתַאְו

 הָוהְי ינדַא ָּךְתיִמַהְו יִביַחְבל ּהָעּובְשל םֵכְמַׁש םֶתְחּנַהְוי5

 :רחַא םש יאָר וְעַל
 'ןמָא יתלאב : רבו ץֶרָּב ךרָבְתִַה ירא
 ףֶמָא יהלאב עַבָשִי ץֶרָאְּב עבְׁשּנַהְו

 יגיע ּורְתְסִנ יִכָו תונשאָרֶה תורָצַה ּוחְּכָשַנ
 השֶדח ץֶרֶאְו םיִׁשָדֲח םִיַמָׁש ארוב יִנְנַהְדיִכיל

 :בל-לע הָניִלְעַת אלו תונשאָרֶה הָנְרכְנִת אֶל
 ארוב יִנֲא רֶׁשֲאי  דעדידע ליג ושיָשידמָאהיּכ

 :שוָשִמ ּהָמַעְו הָליִג םֶלָשּוְִיתֶא ארוב יִנְגַה יִּכ
cf ad 6 | © Q b | 8 nonnיִּתָמַלַשְו, I7 516 66550 םֶה-- | ל 56%;  

 55 66 ורבע | 14 1? ליִּת (1?) | 15 = 66 ארקי יד; 1 6+ הָוהְי יִדְבְעְּ ]
 16 = ?dl | * 1 ןַמִא | 18 += (38)6% ינו 'ַשי | ל ns לע.
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 636 היעשי 7

 יִמַעְב יִּתְשָשְו םֶכְׁשּוריב יִּתְלנְיִ
 :הָקָעָז לוקו יֵכְּב לוק דוע הָּב עֶמְׁשאָלְו

 םיִמָי לּוע דוע םָשַמ הָיָהְיאְלפ
 רַעֿנַה יִּכ ויָמָיתֶא אלמידאל רֶשֲא ןקזו
 :לָלְי יהָגָש הֶאְמְֶּב אָטּוחַהְו תּומָי הָנָׁש האמ

 :םָיִּפ ָּלָבֲאְו םיִמָרְכ ּועְטָנְו ּובָׁשיְו םיֶתָב ּגֶבּו>י
 לכאי רַחַאְו עטי אֶל בֵׁשֵי רָחַאְו ּונְבַי אָל>

 יָריֵחְב לֵב םֶהיֵדְ השעמו יִמַע יִמָי ץֵעָה יַמיֵבְיּכ
 הלהב ּודְלי אלְ קיִרָל ו עג אל

ATS 

 :םָּתִא םָהיֵאָצֲאַצְו הָמַה הָוהְי יִבּורְּב ערז יִּכ

 ומֲחל רַפְ שחְנְו "ןבת-לכא רק הירו דַחָאְכ וערי הלָטְובֲא זי
 פ :הָוהְי רָמָא יִׁשְדָק רֵהלְכְּב ּותיִחְׁשייאָלְו ועַרידאל
 ילנר סרה ץֶרֲאָהְ יאָסִּכ םִיַמְׁשַה הָוהְי רַמָא הָּכי 6

 יִתָחּונִמ םוקִמ ָזיֵאְו ילנְּת רֶׁשֲא תוב הָזרֵא
 הָוהְיְֶאְנ הָּלֲא-לִכ יֹוִנְהיו הָתְשָע יִרָי הָלֲאלְּכיתֶאוי

 :יָרָבְֹלע דָרָחְו .חּורד'הָכְנּו יֵנְעלֲא טיּבַא הָז"לֲאְו
 בֶלָּכ ףַרוע ּהָשַה הבז שיִאהַּכַמ רֹוׁשַה טָחּוש3

 ןוא ְִּהַבִמ הָנבל ריכָזמ ריֹזֲח"ַּב יהָחְנַמ הלעמ
 :הצַפִח םֶשְפַנ םֶהיִּוקְשְבּו םֶהיִכְדְּב ּורָחָּב הָּמַה"-םִ
 םַהָל איִבָא םָתֹרּוְנְמּו םֶקיִלְלַעַתְּב רֵחְבֲא יֹנַא-סַנּצ

 ועמש אָלְו יִּתְרּבּד הנע .ןיאו יִתאָרְק ןעֶי

 סם  ורָחָּב יִּתְצַפֲח"אְל רׁשֲאבּו יֵניֵעְּב עַרָה ּוָׂשֲעַו
 ורבְּד-לֶא םיִדָרֲחְה הוהְיהרַבְּ עמ

 םֶכיִאְנַש םֶכיַחַא ּורָמִא
 הוהְי דָבַכִי יִמָש ןעָמְל םכיּדנְמ

 :ּושבָי םֶהְו םֶכְתֶחְמְשְב הָאְרנְו
 לָכיַהְמ לוק ריִעָמ ןואש לוק

 :ויָבְיִאְל לּוָמְג םלשְמ הָוהְ לוק
 יהָדְלְי ליִחָּת םֶרָמָּב

 = prb gloss || Cp 66, 11? 'קִמ | 2°68 יָה יִלְו | ל 1 ? הָאְכַנּו | <1 6
 0 לא | 3 גם ? סוג | 5 1 6 6 בכי | 7 * וג? איִהְ | ל 1? ןָב הדל.
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 :רָכְז הָמילְמַהְו הָל לָבָח אוי םֶרְסְּ
 הָלַאָּכ הֶאְר יִמ תאָּכ עֶמְׁשריִמ*

 דָחֶא םִיְּב ץֶרָאי לחּונה
 תַחֶא םַעָּפ יֹוג דלא
 :ָהיִנּבתֶא ןוִיצ  הָדלי-םּג הָלָחיִּ

 הָוהְי רָמאי  דיֶלוא אָלְו ריִבָשַא ינֲאָה
 פ  יִּדיָהְלֶא רַמָא יִּתְַצְעְו דיקומה ינַאדסַא

 היִבַהְמדלָּכ הב ּוליגְו םֶלָשּוְרִיְדתֶא ּוָחְמְשיי
 :ָיִלָע םיִלְּבַאְתְמַהלְּכ שושָמ התא ושיש

 היָמְחְנִּת דֶׂשִמ םֶתְעַבְשּו ּקְניִת ןעָמְליי
 ס  הָדובְּכ זנִמ םָתְנִנעְתַהְו ּוצמֶּת ןעֶמְל

 ָהיֶלֵאדהַמּונ יִנְנָה הֹוהְי רֶמָאו הָכיְּכי
 םיוג דוְבּכ ףמוש לַחְנְּ םולש רָהְנְּכ
 :ּעָשָעָשָּת םִִּכְרְּבלַעְ שנת דצ-לע יסָּתְקניו

 םֶלָשּוריִבּז םֶכְמַחְנַא יִכֹנֲא ןַּב ּונֲמֲחנְּת מא רֶׁשֲא ׁשיִאַּכיצ
 :ּומָחְנִת הָנְחַרְּפִת אָשָהּכ םֶכיִתומְצַעְו פבל שָשְוְתיִאְרּוי

 ס :ויִבְיאדתֶא םעֶזְו ויִדָבָעְתֶא הָוהְי-דִי הָעְדֹנְ

 ויָתבּכְר הָפּוסְכְו אֹובָי ׁשֵאָב הָוהְי הַָה"יְּכיפ
 :ׁשֲאיֵבֲהַלְּב ֹוָתְרעְו ופא הָמֲחְּב ביֵׁשָהְל

 :הָוהְי ילְלח ִּּבַרְו רָשְּבדלֶּכתֶא ּוּבְרַחְבּו יטַּפְׁשִנ הָוהְי ׁשֲאְב יֵּכי6
 יות ידַחַא רַחַא תֹוֹנַגַה-לֶא םיַהְטמַהְו םיִׁשְדקְתַמַה יז

 רֵּבְכעֲהְו ץקשַהְו ריֲחַה רׂשְּב ילָכָא
 ץּבקְל הָאְּב יםֶהיִתְבִשְתַמּו ; םָהישעמ יֿפנָאְו 5 :הֶוהְידַאְנ ּופָסִ חַי
 תוא םֶּהְב יִתְמשְופ :יִדובְּכדתֶא ּוָאְרְו ּואָבּו תונשַלַהְ םִיּוגַהלְכ"תַא
 יֵתַׁשְק יִכָשִמ דּולְ ילופ שיִשְרַת םיֹוגַהלא םיִמיִלֿפ ומֵהַמ יִתחַלְׁשְו

 -תֶא ּוְראלְו למשא משאל רֶׁשֲא םיִקְרָה אה ןְר לבת
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MSS + MSF תַחֶא; 909 קי רחא דחא || ל קת ְךגתַּב (טגא recte) || ¢ 1 prb 

  proא'כמ  | 18 = trsp fit ad 17° et | N39 pro 3; al tantummodoץֶרָשַה
  | 101 6 6%'קְל יִתאָבס) 'ַמּו 'מ יִּתֲעַדי 'ִאְו ) +6 6 6% )cf 32האב,

 שרו ּךשִמ | < 6 יִמָש ( 1 64 6 6 mais xal 66 [pro kai pwg]טופ [ לל



 638 היעשי 66,2024

 -לָּכִמ ו םֶכיִחַאדלָּכתֶא ּואיִבַהְופ :םִינּב יִדֹובְּכזתֶא ּודיִּגַהְו יִדֹובְּכ
 תֹולְְּרַּכַבּו םיִדְרַפַבּו םיִּבַצַבּו בָכָרָבֹו םיִסִּּּב הָוהיִלו הָחְנִמ וםִיּוּגַה

 "תֶא לֶאָרְׂשִי יֵנְב ּואיֵבְי רֶׁשֲאּכ הָוהְי רֶמֶא םָלָשּוָי יֵׁשְדָק רה לע
 םִנֹלַל םיִגַהְכַל חֶקֶא םָהֵמ"םַנְו*י :הָוהְי תָיּב רּוהָט יִלְכַּב הָחְנִמַה
 :הָוהְי רַמָא

 השע יִגָא רשא הָׁשְדְחַה ץֶרֶאָהְו םיִשְדַחַה םִָמָׁשַה רשאכ כי
 :םָכָמׁשְו םכערז דָמעַי ן הָיהְידַאְנ יֵנָפְל םיָדְמְע

 וּתַבָשְּב תַּבַׁש יִּדַמּו ושדָחְּב ׁשֶדֹהיַּדִמ הָיָהְו
 :הָוהְי רַמָא .יִנָפל תֶוָחְתִשַהְ רֶׂשְּבלְכ אֹוָבִ

 יִּב םיִעָשְּפַה םיִׁשְנֲאָה וָרְנַפְב ּואְרְו ּואְצְיְו+
 הָּבְכִת אל םֶשאְו תּומָת אל םהעלּות יּכ

 :רָשְּבֶכָלןואְרד ּויְ
ar mlt MSS Vrs 'b}; 1 prb (cf 8 D7 .כל | 24 0+ רד' 



JEREMIA. הימרי 

 ץֶרָאְּב תֹותָנעְּב 'רשַא םיִנֲהְַהןמ ּוהָיְקְלִחּב ּהָיְמְר יירד 1
 ךְלַמ ןֹומָאדןְב ּוהיׁשאְי יִמיּב ויָלֵא הָוהְי-רְבְד הָיָה רֶׁשֲאי :ןמְנְנַּב
 -ןְּב םיִקיֹוהְי יַמיִּב יִהַנפ ם :ּוכְלָמַל הָנָׁש הָרְׂשְע- ׁשלְׁשִּב הָדּוהְי
 ּוהָיַׁשאְודןְב ּוהיקְרְצְל הָנְׁש הָרָשָעְיִּתְשַע םת-דע הָדּוהְי למ והישאו
 : :יׁשיִמֲחַה שֶדְַּב םֶלָשּור תֹולְג-דע הָדּוהְי ּךלַמ

 :'רָמאל "לא הָוהי"רבְ יו
 ךיּתְשּדְקה 'םֶחָרִמ אֵצַּת םֶרְטְבּו ּףיִתְעַדְי ןָטָּבב יִּדְרוָצֲא םֶרְפְב

 רמאָו5 | יִדיִתַתָנ םִיֹוגל איִבְ
 ס  :יָכְנֲא רַעַניִּכ רָבַד יִּתְעַדָיאְל הָּנַה הוהְי ינדַא ּהָהַא
 יִכְנָא רענ ירמאת- לַא לא הָוהְי רמי
 :ךֶּבַדּת ךוצא רָשַאילּ תַאְו דלת ףךחלשא רַשַאדלָּבילע יב

 צהל יא תאי: םֶהיֵנְפִמ אָריֵּתלֲא
 ילֲא הֶוהְו רָמאָיו יִפלַע עַגִַו ורָיתֶא הָוהְי תָלְׁשיפ :הָוהְידָאְ
 הֶזַה םויַה ְּדיֵּתְדקִפַה יהֶאְריפ :ְדיפְּב יֵרָבְד יּתַתָנ הגה
 יסֹוָרֲהלְו דיֶבֲאַהְלּו ץוֲתְנַלְו שותְנל יתֹוְלמַּמַה-לַעְו םּגַה"לע

 ס ::עֹומְנלְו .תּונָבל
 למ רמו יּוהְיְמְרִי הֶאר הָּתַא-הָמ רמאל יֵלֲא הָוהְירַבְד יִהְיַויי

 יגא דָקשיּכ תואר ָתְבַמיֵה ילא הָוהְו מאיי :'הָאר יג" דק
 ס = :ֹותׂשֲעַל יִרְכְדלֲע
 ַחּופָנ ריס רָמאָו הָאר הָּתַא הָמ רמאל תיִנָש ילֵאוהוהְי-רַבְד יַהְיַנ

 6 1, 1 * 64 'מרי ((ח0 לע הָיָה רֶׁשֲא הוהי רַבּד | * 6+ אזא || 3 םת
 <6; 6* = 4 | 4 * 6 ולא; 6%= 4 | 5 >6; 6* = 4 | 5 * 55 ְרַצָא |
 ל >65; 6** = 4 | 7 * 44155 65+-יכ | * 1 6 6 דלֶא | < 1 8 6 6 "ל |

  *< sedזז | 66 | 5 <6, cf 187-+ולֶא | צס * >6% | * 69% 'ממהו 9
BAPE = AM || ל-5 >6 6[ ץ 13; 24,3. 



 640 הימרי 1 ,06

 יִלַא הָוהְו רָאוּ סם :הָנֹוְצ ינְפִמ ויָנָפּו *הָאִר יִנֶא
 :ץֶרָאָה יָבְׁשֹײלְּכ לע הָעְרַה חָתְּפִּת ןופָצַמ

 הָוהְייסָאְנ יהָנֹופְצ תוכָלְמִמ תיִחְּפְׁשִמ"לָכְלי ארק נְנַהויְּכיצ
 םלָּוְי ירעָש ו'חַתָּפ ֹואְסּכ שיא ּונְתָנְו ּואָבּו
 :הָרּוהְי ירָע"לָּכ לַעְו :ביִבְס ָהיִתֹמוָח"לָּכ לַעְ
 יִנּבְוְע רשא םֶתְעָר"לְּכ לע יםָתֹא ימָּפְשִמ יתרו

 :םָהיִדְ לשַעַמְל ֲחתְׁשִ םיִרָחַא םיִהלאָל ירק

 יםָהיִנפְל ךִּתַחַא"ן םֶהיֵנְפִמ ו ידוצא יבא ראל תֶא
 רָצְבִמ ריִעָל 'םויה ְּךיִּתַתְנ הָּגַה יא

 "ץֶרֶאָהלּבלַע יתָשַחְנ תומחְלּו לרב ומעל
 :ץֶרָאָה םעָלּו 'היגהכל יֵהיְׁשְל ; הָּוהְ ףיבלמל

 פ = וליִהְלהָותיָאְנינֲאךאּכ מלכיאלולאְמֲחלגוי
 הָפירמאליםלֶשּויינְאְב תאְרְקו ךלֶהי :רמאל ילא הָוהי"רַבְד יִהְייי ל

 הָוהְי רַמָא] ּךִיָתְלּולַּכ תָבַהְֶא ּירּועְנ דָסָח 'ִּל יִּתְרַכַז
 :"הָעּורְז אל ץֶרָאְּב רֶּבְרַמְּב" יֵרֲחַא ַּתכַל
 הָתאּבְת תיִשאְר הָוהיל לֲארְׂשִי שֶרְקּ

 סם  :הָוהְיםָאְנ םהיִלֲא את הַעְר ּומַׁשֲאְי וילְכֲאלְּכ
 :לֵאָרְׂשִי תב תוחַּפָשִמִ לָכ בעי תב הוהְי-רַבְד ּועָמש

 הוהְי רַמָאו הָב

 ילָעִמ ּוִקֲחָר יכ | לֶוָע לּב םֶכיִתוְבא ּואָצָמ"המ
 ּורְמָא אָלְו5 :ּולָבְִּיַו לָבָהַה יִרְחֶא כָל
 םִָרְצִמ ץֶרָאמ ּונָמא הָלָעִמַה הָוהְי הָיא
 הָחּושְו הָבְרִע ץֶרָאְּב רָּבְדְמַּב ּונָתא ךילומה

 13 **>6 | "1? םיָנָפָמ | 14 1 פת, 6 éxאaveHgeroi || 15 °° 01 שמ; 6 "לכל
 ץֶרָאָה ןֹופִצִמ תֹוכְלְמַמ cf 15.4 ףֹופְצִמ 3%%) | * קזמ 1 c 6 יַחְתַּפ-לע || 16 * mז
 MSS Edd םתא; 1 DA || > ml: MSS Edd 30 הָשעמְל | 17 * >6%8 | * >66[
 5 141155 3 ףוצמ | 5 6% + הוהי םִאְנ ְֶּליִצַהְל יִנֲא ָךִתֶא יִּכ | 186% | * 6

>6k; al? | 0 [ 6 mit MSS Edd Vrs( זס) צ6| הזה םויּב | = cf(32) הּוַה םויָה  

mtr cs ins?) G8 ioyupév |  >6 |תַמּוחְל | < 6 + 6אטקס(ס)צ (הָרּוצְּב  
 = 66 יֵכְלַמלָכְל | * 855 63 הירשלו | * <6%; תל 41 (30 1955 'הכלו) |
 192210 'ג ךליצהל, cfv 8 6£3;" 'j praeter vs mtr cadunt | (?ק 2, 1.2 **>66 ||

 , | 4 6 nnewות--  | > <>6£A; ft mtr cs dl | 9% <6 || 3 QSמאיו 6 5

># | 5 prb add, mtr cs dl. 



2,7—19 JEREMIA 641 

 :םָׁש םָרָא בֵׁשְיאָלְו שיא ּהָּב רַבֲעאָלץֶרָאּב תֶוָמלְֹו הּיֵצ ץֶראְּב
7-1 

 ּהָבּוטְו ּהיִרפ לָכָאְל לָמְרַַּה .ץֶרָאדלֶא םֶכְתֶא יאיַבָאק

 :הָבעותְל םָתמׂש יִתְלַחְגְו יצְרתֶא ָאָמַמְתַו ואת
 הָוהְי הָיַא ּורְמֲא אֵל םיִנֲהְכַה

 יִב ּועָשָּפ םיִעֹרָהְו יִנּועְדְו אָל הָרּוּתַה יִשְפְתְו
 ּוכָכָה ּולָעּוידאְל יִרְחֶאְו לעַּבב ּואְּבִנ םיִאיִבָנַהְ

 :ביִרָא םָכיֵנְב 'יגְּב-תֶאְו יהָוהְיֶאְני .םֶכְּתִא ביִר רָע ןָלי
 ּואְרּו דֶאָמ ּונְנּוּבְתָהְו וחְלַש רֶדְקְו ּואְרּו םיִיַּתְכ יא ּורְבָע יָּכיס
 :תאָזְכיהָתְיָהןַה]] | םיִהְלֶא אָל הָּמַהְו יםיִהלֲא יונ ריִמיִהַהְי יי

 :ליעוי אָֹלְּב וִדּובּכ ריָמַה יִמַעְו
 :הָוהְיסֶאְנ דֶאְמ ּובְרֶח ּורַעָשו תאָזדלע םִיַמָׁש ּומָש
 םילח םִיָמורֹוָקְמ ּובזע יתא יִמַע הָשָע תֹועְר םִַּתְׁשִיְּכ

 :םִיָּמַה ּולָכידאל רֶׁשֲא םיִרָּבְׁשִניתראּב תוראב םֶהָל יבָצְחַל
 :זָבָל הָיָה עּוְוִמ אּוָה תִיַּב דילידא לֵאְרְׂשִי דָבֲעַה יצ
 םלק ּונְתָנ םיִרְפָכ ּוְנַאְשַי ֹוָלָעַפ

 :בׁשי יְִִּמ הָתֹצנ יִרָע הָּמַשָל ֹוצְרא ותו
 רב :'דקְדְק יערי יסָנפְחַתְו ףניינְּב"םנ5
 ְךכְלומ תֶעְּבי יִוַהלֲא הָיהְי"תֶאי ףבְְע ךְלהָשעת תאְזאולָהיז

 רֹוָחְׁש יִמ תֹותְׁשִל םִיַרְצִמ ְֶּרנְל ְּךל"הַמ הָתַעְוי
 :רָהָנ יִמ תוָּתָשְל רוש ְךרָָל ְּךל"המּו

 זע יֵרָמָו עֶרייִּכ יֵאְרּו יֵעדּו יִִמַכוִת ךותובָשְמּו" ְַּתָעָר ְךָרָפְִּתיִ
 :'תֹואָבְצ הָוהְי יָנדֲא-םָאְנ ילֲא יִתְּדְחַפ אָלְו" הלא הָוהְידתֶא

6 6k (0006א) הֶדּומְלַגְו | 7 3 6 NIN | ל <6% || 9 ** <6 4 ₪: al 

 שו

 (mheiov | 13 * 9 ּובְצְחִַו 3 ּובצֲח (גכְליו?) וכלה | ל 666 semel leg 'ב |
 5 sive) להָכִ‘Vrs ₪ b לְכִ) ּולְכַי | 15 0 ּותַצְנ cf "8 הָתְּצִנ et 61 וירע

 6( 9,11; 46,19; 4MSS 6S וצתנ cf 4,26; al nonn MSS הֵצּתַנ ו 1:6
 סַתְנַּפְחַהְו; א סַנְּפְחַתְו | ל 64155 6 (Ervwסdv ce) 9 (constupraverunt te) וערי |
 5 18% 6 6 ַב וללעתיו 061 ? ףיבקע ּוסַמַח cf 13,22) || 17 ** 1 קזמ 6 6 יִתא
 ילא הוהי םָאְנ | = >6, קזפ ad (1 ףָכלוה) | 18 6% ךרדְלו 6A ץֶרָאְלו |
 10168 ְּךַחָכּוּת ּךַתְבּושמּו | לל קצמ 1 6 66 ְךָל רַמ יִּכ | << 66 םָאָנ יִתא

of non speraveris inז7 | %% 6 < ג = (ְךָכ) ְךִיַלֲע יִּתְרַחְב אלו 6  cfvילא "י  
me | * <6% | ! 6% .ּךיָהְלֶא 



 642 ְ הימרי 31—2,20

 ךוַתּורְסּומ ייִּתְקָתְנ ְךַלֶע "יִּתְרְבָש םֶלועַמ כ
 ןש ּתַא ןָנעַר ץעדלָּכ תחתְו הָּמבְ העגל יִּ ידובַעא ל רמת

ere Fy ow 0 | ~~ Nae Ba = peo A 
 ב

 כ הרכנ פה יוס % פה או
 תיִרּב ףליִּבְרִתו רֶתָנַּב יִסְּבַכְּתא יב

 :להָוהְי יינֹדַא םָאְנ נפל נע םָּתַבְנ

 יתְכַלָק אָל 'םיִלָעְּבַה יֵרֲחֲא יִתאַמְטִנ אָל יִרְמאִת ְּךיא*נ
 תיִשָע הָמ יִעְּד איֹנַּב 'ּףַּכְרִד יִאְר
 רָּבְדִמ דמו יאְרַפ :ָהיִכְרְּד תֶכְרַשְמ הָלְק הָרָכְּב
 הָּנְישי יִמ ּהָתְנַאְת חור הָפַאְש וַׁשפנ תֵאְּב
 :ָהְנּואְצִמִ הָׁשְדָחְּב ּופָעיַי אָל ּהיָשְקַבְמלָּ

 הָאְמְִמ יִדנרוגּו .ףחומ לר יִעָנמ5
 :ִּךְלַא םָהיִרְחֶאְו םיִרָז "ּתְבַהֶאְִכ יאול שָאּונ "יִרְמאָּתַ

 לֵאָרְׂשִי יתיַּב ושיבה ג אָצֶמַי יִּכ בָנַג תַׁשְבַּכ5
 :םֶהיִאיִבְנּ םַהיִנַהְְ "םָהיִרש םֶהיִכְלַמ המה

 ינתדל תא באלו הָתַא יִבָא ץֵּפְל םיֹרְמֲאז

 יםיָנָפ אָלְו 'ףרָע לא ני
 ונעשה הק ורָמאְי םֶתָעְ תעְבּו

Ol: 

 ס :יהָּוהְי ףיהלא יָה ךילע רַּפְסִמ יב
 :הוהְי-םָאְנ יִּב םָּתְעַׁשפ יםֶבְלּב יא ובירת הָמָלפ

 תקל אל רסּומ יםֶכיִנְּבְתֶא יִתִיִּבַ אשל
 יםָּתַא רוּדַהיני :תיִחָשַמ היִראְּכ םֶביִאיִבְנ "םֶכְּבְרַח הלָכֲא

 20 *1 יִּתְרַבָש et יתקתנ[ ל 1 6 א ;cf 65 al 69 ד ךְרְבִעָמ 668 טסו >9*6%) ;
crrp; prpsל-  || nonn codd KO | 21 5 QMSS Jo6 | 5 לכ >  id0 רובָעָא  

ml: MSS 8%ןפג הֶיְרוסְל | 22 *>6 | ל 6\+ְךיָהלֲא 23+ םיהלא | 23 *  
 ירחאו | ל 8 לַעַּבַה | 5 5 ה | 24 + VarNe=i הרפ; 1 fit 6 36 ארפְּכ |
 5 1 6 89155 06 הָׁשְפַנ || < 3 ָהיֵכָרְדְּב 60 (+0ח6ש6) ּהָתּנעְּב קז הָתָנֹועְּב? |

éropevero |6< || ל 62 f | 4 6? hrarnka25 516 0 ךָנורְנּו | ל 69 רמאתו ]| ©  
fit 1 6 mlt MSS668 'שו || 5  frtl 6 ca 3oMSSל  | prb 1 6 668 sl26 °  

cf )5(6 qui etונָּתְדְלְי;  cf 15,10 Q mlt MSS Eddםהינהכ | 27 8% יִנָתְְלִי  

 antea 3יבא | ל SA םָּפְרע | 5 6456 םָהיִנְּפ | 8 69 + םלשורי תֹוצֲח רַפְסִמּו
 לעַּבְל ורטק cf 11,3 | 29 * 6 ּורְּבִרִת | * 66 (מסמ 6*ג) + םֶכָלְבְו םֶּתַעַשְר
 sed dub | 30 **1 prb םֶכיִתַובַא | * 1 כזט 6 62 םָּתְחַקְל | <1 89 בֶרָח |

et trsp huc ?.3 םֶתאַרי אלו r 55 crrp; 1 ₪ c Gf 



2,32—3,4 JEREMIA 643 

 יהָוהְיירְַד 'ּוַאְר
 הֶיְלָּפֲאַמ ץֶרֶא םָא לֵאָרְׂשיִל יִתיִוָה "רָּבְדִמַה
 :ךיִלָא ידוע אֹוְבְנאֹוְל | 'ּונְדַר *יִמַע ּוָרְמָא ַעּודַמ

 ָהיֶרְׁשְק הָּלּכ ּהָיָדָע הָלּותְּב חֵּכְׁשִתָהּ*
 :רָּפְסִמ ןיַא םיִמָי ינּוחְכְש יִמַעְו

 הָבֲהֲא ׁשֵקבְל 'ּךּכרִד יִבָטיִתְיהַמּ
 :וָכְרְדתֶא "יִּתְדַמְל  תועְרָהתֶא םג ןכָלי

 םִיְקְנ יםיִנויְבָא תושָפַנ 'םֵד ּואָצְמַנ 'ךיַפְנְכִב ג
 :הָלֲא"לָּכ"לע יִּכ  םיִתאָּצִמ תָרָּתְחַּמַב"אְל

 יִנָמִמ וָּפַא = בֵׁש ְּךָא יִתיֵקנ "יָּכ יֵרְמאָתופ
 :יִתאָמָח אָל יּדָרָמֲא-לַע ךְתוא טַּפְׁשִנ יִנָנַה
 יִרְּגְרּדזתֶא תָֹנשִל דָאְמ "ֵלְזַת"המ
 :רּושָאְמ ָתְׁשְב"רְׁשִאכ שבת םִירְצִמִמ ג

 ךשאר-לע ְּךיֵרְיְו .יִאְצִת הָז תֶאָמ םָגיל
 :'םֶהְל יִחיִלְצַת אָלְו יּדיחְטְבַמַּב הוהְי סאָמיִכ

 -שיִאָל הָתְיֲהְו ֹוּתֲאַמ הָכֵלֲהְו ותָשאתֶא שיא חלש ןַה ראל 3
 תיִנז ַּאְו איִהַה ץֶרָאָה ףנחת ףּוגְח אָֹלֲה דוע "היל בושה רַָמא

 :הָוהְי"םֶאָנ יֵלֲא בֹוׁשְו םיִּבַר םיעַר
 יִתְלַנָש אָל הֹפיִא יִאְרּו םיִפָשדלַע ְךיניִעריֵאְׂש

 רָבְדַמַּב יִבְרַעִּכ םֶהָל ּתְבַׁשִי םיִכָרְּד-לֲע

 :'ִּדַתְְרְכּו יִּוָתּנְזְּב ץֶרָא יִפיָנֲחַּת
 יהָנָה אֹוָל ׁשֹוקְלַמּו םיִבַבְר עניני

 :םִלָּכַה ָּתְנַאַמ ָּךְל הָיָה הָנֹוז יֵהׁשֲא חַצַמּ
 :"הָּתֲא יִרָעְנְ" ולא יִבָא יֵל ייֵתאָרָק יהָּתַעַמ אֹוָלֲה+

 31 ל crrp; le rs ועמש | 1 69 + הוהי רַמָא הפ | d Var8G רָּבְדְמַה |
cfונְךנ  cf *; prs( 20) 8 ּונָדַרָי cfםֶּתְרַמַא || * 648 41? ןנדבע אל  | dl vel ₪ > 

vel1?כ] | 33° 63+ רוע ' Vrs1373 4,255 8 | < קזפ 61 6 6 | 32  vel4,1  
 תאז הַמ | ל 8 ְךיֵכָרְד 66 'ָךַב | = ?erp | 0 תְרַמְל | 34 *16 699 ָךיִּפְכְּב | ל 6

prbcו 5 6 6 6 | 35 * <6 | ל 6 רָב 36 * ]  )+ rspיִמְד 1 = םיַמָד  

IMS 8 םֶהָּב |Cps, 1c 60, sed dl 6 IMS 68 ןי*= מ 1 66 בושת בושה 
  | "* 5ויִלא | *16 69 הָשֶאָה | 2 * 0 ָּתְבַּבָש | ל 1 6 155)4 5 ףךֶתונזב

  al c 9 | 4 5 6 6 oikov (4MSS oikeiovויל  | 3 = 42, cf Gfְךיִתֹעְרְבּו 6
A ut filia sed non gh) % ut dominum; frtl ףלעב cf Hos 2,18 || ל Q mlt MSS 

 יבא  6 dlתאָרָק | << סזס 1 6 6 ףךיְרַעְנ



  = LSהימרי 7 60

 תֵצְנְל רָמְׁשִיםֲא | םֶנּועְל רֹוָטְניה
 פ  לבּותו תֹועָרָה יׂשְעַּתנ ייִּתְרַּבַד הָּגַה

 יהָתְׂשֲע רֶׁשֲא תיִאְרַה ּךֶלֶּמַה ּוהָּיַשאְי יֵמיִּב לא הוהְי רמו
 ץע"לָכ תַחָּת- לֵאָ הנ רַהלָּכ"לַע איב הָכָלְה לֵאָרְׂשִ הָבָׁשְמ
 יֵבּוׁשְּת לא הלֲא-לָּכיתֶא יהתשע יבְחֶא רמאָנז :םָׁש-יִנְזּת ןנער
 תודאי-לָכ-לע יִּכ יאָרֲאְו :הָרּוהְי ּהָתוחַא הָדֹוגְּב יהאָרּתַו הָבְשאלו
 ָהיֶתְתיִרְּכ רֶפפ"תֶא ךַּתֶאָו | היִּתַתְלְש לֶאְרְשי הָבָשְמ הָּפַאְנ "רשא
 יהְיָהְו :איָהְדםנ ןזתו ךַלתַו יהָּתּוחַא הָדּוהְי הָדְנְב הָאְרי או היל

 "ימני :ץַעָקתֶאו בָאָתֶא ףאנּתנ ץֶרָאָה"תֶא ףנחתו" הז קמ
 -םֶא יִּכ ּהָּבְללָכַּב הָדּוהְי "ּהתוחַא הָדּוגָּב יִלֶא הָבָשדאל תאֹוהלֶבְּב
 יהָבְׁשִמ הֵׁשְפַנ הק לא ּהָוהְ רָמאַווי ם : יהוהְיםָאְנ רֶתְׁשְּב
 הָנֹפְצ הָלֶאָה םיִרָבְּדַה"תֶא ָתאָרָקְו לה :הָרּוהי יתַדְְּבַמ לֵאָרְׂשִי
 "יּכ 'םֶבָּב יִנָּפ ליִּפַא-יאול הָיהְי-םָאְנ לֵאָרְׂשִי הָבָשְמ יהבּוש ָּתְרמִאְו
 הוהיְב יִּכ נע יִעְּד ךָמ :םלועל ירוטָא לאל הָוהְיָאְנ יִנֲא דיִסָח
 לוק ןֵנעַר ץעל תַחַּת םיִרל ְךיְרְּד-תֶא יִרּזַפִתו תַעָׁשִּפ ךיהְלֶא
 יִּכ הָוהְיסִאְנ םיִבָבוש םיִנָב ובּוש :הָוהְידםֶאְנ םָּתְעַמׁש-אְל
 הָחַּפְשִמִמ םיִנָשּו ריִעַמ דָחֶא םֶכָתֶא יִתְחְקְלְו םֶכְב יּתְלעֶּ יכנָא
 הֵעְּד םְֶתֶא ּועְרַו יִּבלְּכ םיִער םֶכָל יִּתַתְנְו5 :ןויצ םֶכְתֶא יִתאֵבֲהְ
 הָוהְיָאְנ הָמָהָה םיִמָיּב ץֶרֲאְּב םֶתיִרְפּו ּוּבְרִת כ הָיָה :ליְֵׂשַהְו
 גב-ורכְז אָלְ בלע הלעי יאָלְו יהזהְי תיִרְּב ןורַא דוע ורמאודאל
 אַ םֶלָשּוריְל וָאְרִקִי איֵהַה תַעְּבייז :דוע הֵׂשֲעַי אלו יוד "אלו
 רוע וכלידאלו לםלָשּוְיִל הָוהְי םשל' םָיוגַהְלכ הלא ּווקָנְו הוהְי
 -תיב ּוכְלָי ede םיִמיַּ>  פ  :עֶרְה בל תּורְרָש יִרָחֶא

frt dl - | bb 61115 8 אָרַתו  lc1 6 9 יִבושָּת | 6 1% אָרִּתִו | 8: c 
 רֶׁשֲאַּב הָאְצִמִנ רֶׁשֲא | < 6230+ ּהֶל | 516 6 ָהיְדִיִב 6( 6 24,1 || * >6 || 9 * היה
 8% | bb ] CAORY ;. ףֹנֲחַּתַ sed frt c 6 dl | זס * Di >66 | ל >6 | © 8

sic 1 | *לּכִמ | 4 >6 | זז * >6 | ל 3 ּהָתֹוחֲא | ז2 * 6 --יִלֶא; זמ  
 אלו || = 1 קזל ב || 4 6639 אלו | < 62+ םֶכָל 6* םכל רוע, 566 קזט 16 6 ףל|
 13 16 69 ּתַעַמַש | 1516 6% העְר, ₪ 235 | 16 * 6 לֵאָרְׂשִי שודק, 4 3%

1MS6 אל || << 6 רֶבְוְי (6*ג אלו) אל; 111155 דוע קז וב  * | (marg) 
cf 3335 | 5 >6מ ו םַהָה םיִמיַּב eדוע וב | % 69 דקפי | :7 * 6 קזג 

prb dl. ; 



3 JEREMIA 645 

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע ףופָצ ץֶרַאַמ ֹוָּדִחִי ּואָבְיְו לֶאָרְׂשִי תִיַּב-לַע הָדּוהְי

 :'םָכיֵתֹובַא-תֶא יִתְלַחְנַה
 יםיִנָּבַּב ךתישא יא יִּתְרַמֲא יִכְנָאְופ

 סוג תּוָאְבִצ "יִבָצ תֶלְחנ הָּדְמִח ץֶרֶא ָּלְרֶתִאְו
 :"וָבּושָת אל יִרָחֶאְמּו יִלואְרְקִּת יִבָא רַמאָנ

 :הָוהְייָאְנ לֶאְרְשַי יב יִּב יםָּתְנְּב ןִּכ 'הָעְרִמ הֵׁשֲא הָדְנַּב בָא
21 

 4 ינָּב יִנּונְחְת יִכְּב שנ ייפ לע

 Os ּוניתובַא יעיגידתֶא הכא תָשּבַהְוא

 :םָהיִתּוְנְּב-תֶאְו םָהיִנְּבתֶא קת םֶנאצדתֶא

 בּושִּת לא .ihe os יבּוׁשְּת"םָאי 4
 :דּוְנָת יאָלְו יֵנָּפִמ 'ְךִיִצּוקש ריִפָּת-םִאְו
 הָקָדַצִבּו טָּפָשְמְּב תַמֵאַּב היהְי-יַח תְעַּבְשְנְוי

 סם ּּולְלַהְתִי ובּו םיג וָב ּוכְרָּבְתַהְו

 םֶלָשּוריִלו הָדּוהְי ׁשיִאָל הָהְי רָמָמו הָבִיִ
 :םיצק-לֶא ּועְרָזִּתִלֶאְו ריִנ םֶכָל ּורינ

 18 * 6 + תֹוצָרֲאָה"לְּכִמּו 6[ 16,15 | * 16 63 םהיתובא | :ָפ * 6 יִּכ הוהי ןַמָא|
 b 65 םִיונַּב | 5 6 יֵהְלֲא | % א וארקת, 1 frtc Q ca 4oMSS Edd 64 יִאְרְקִת |
 ° 8 בושת; 1 ₪ 6 ס 68 4oMSS Edd 89 יִבּושְת | 20 * ins 6 6380 רֶשַאַּכ |
 5 1 6 638 ּהערְּב | < קזל 1 6 6* וָנַּב ve 6 65 ֵנָב | 21 * 6 x אוג שש;

cf Jes 43,15 ]ן ?'ִשָמ | ל 636% 'חתו || << 6 םֶשּודְק ?) הוהי (8600 6(סט 00ד₪ע)  

i000 dodo ueig62 םֶכיֵרְבְש | = 6  lal ‘ft cאפרא  mlt MSS22 1 6  
 2694 טסו 3 ךל ונגה +6 ךל ּונָחַנֲא הנה | 23 * 6380 'באַה) | *6
 63AEע םיִרָהָה ןֹומֲהַו 36M5( ןומה) | 24 * 6 יֵעיִגי | * 83 םהירוענמ |

sic 3. pers ubiqueבוש  Cp4,1°6£63 תא | 25 הוהי >6 |  ca 20MSS5  
 invr.2a,Aidinra,Oinra.rb || ל 6+: *BH cfnot | < 1 קסצפ 6

 אל | 3 16 51155 6656 'רי יִבָשיִלּג



 | 646 | הימרי 16—4,4

 םֶלָשּורְייִבְשִיְו הָדּוהְיׁשיִא םַכְבבְליתולְרְע ּורָסָהְויהוהיִלּולּמְה+ <
 :םָכיללעמ עֶר יִנָּפִמ הָּבַכְמ ןיִאְו הָרעֶבּו "יִּתְמָח ׁשֵאָכ אָצַתְְִּ

 1 יוְמֲאו ועיִמָשה םֶלָשּוריִבּו הָדּוהיִב ּודיְּגַהפ

 אְלַמ ּואְרִק ץֶרָאּב רַפוש 'ּעקתו
 :רָצְבְּמַה יִָטְדלֶא | הֶאֹוָבְנו ּופְסֶאַה 'ּורָמַאְ
 | דמעַּת"לַא ּוזיָעָה הָנֹויִצ סְבואָׂש5

 | :לוְדָּנ רָבָשְו ןופָצְמ איִבָמ יֵכֹנֲא הָעְר יִּ
 ומְקֶמִמ אָצָי עַסָנ םַיּג תיִחְשַמּו וכּבָּסִמ הָיְרַא הלעל
 :בשזי ןיִאַמ הָניִצִּת ךִיְרָע המשל } ְךצְרַא םּושל
 וליליהְו ּוְפְס םיִקָש ּוְרְגַח תאָזדלע%

 פ  :ונָמִמ הָוהְיףִא "ור .בש"אל יִּ
 מָשְנְו םיִרָשַה בל מַה דבאי הוהְי-סֲאְנ אּוהַה-םֹוי הָיָהְופ

 אָשה ןֵכָא הָּוהְי ינדַאו הָהַא יראו ּוהָמְתַי םיִאָבָּנַהְו םינֲהְַה
 ברח 'הָעְגְנְו יטָכְל הָיָהְי םִלָׁש רמאל םַלְשּוְריִלְו הֶּנַה םַעָל תאשה
 'חצ ַחּוָר םלָשּוְריִלְו הּגַהְדֶעָל 'רָמָאְי איהה תעְּביי :ׁשָפָנַה"רֲע
 אלמ וריי :"רבָהְל אָֹלְו תּוְרָזל אול ימעדתַּב רד רָּבדַּמַּב 'םיפְש
 :םָתֹוא יםיִטָפְׁשִמ רבדַא "יגאְ"סּג הָתַעי יֶל אוב יהָלֲאַמ

 ויָתּובְּכְרַמ הָפּוסכְו הָלַעָי םיִנָנַעַכ ו הָגַהי
 :ּגנְדְָש יִּכ ונל יוא ויסּוס םיִרְׁשְנִמ לק

 יעשו "עמל .םֶָשּוִי בבל *העְרמ יֵסְּבַּכצ

 :ךנוא תובָשָחמ ּךְֵרקְּב יָת יִתְמדע
 :םיִרְפֶא רהמ ןְנָא 'עיִמָשִמּו מ דיּנַמ לוק יי
 לםלָשּוְרְילַע" ּועיִמָשַה *הָּגַה םיוגל ּוריִכְזַהי<

 קמרה ץֶרָאַמ םיִאְּב יםיִרָצְנ

 4 * 698% םכיהלאל | * 1 6 םסתמ MSS %553%3/6 nַלְרֶע 65*ג תּרירש ?
mit MSS5 < 6 ּורְמָא || ל 1 6 0  || im65א תמה 69 =  > || (oxAnpokapdiav) 

prblc 865 ורמא | 6 6 וסְנ 1 8 | 8 5 >6 | ל  ippn | > prblc696  
 םָּכִמ 6* = 4 | זס * 6*ג ּגרַמָאְו | ל >6לא || < 65369 'גנ הָּנַהְו | זז * 6 ורמאי |

 ל 6 rvedua rAavcewc cf Jes 10,14 = םיעְוע 'ר 3 animun errantem (yh 'ר?( |
eig dyiov ||9% 6 סטא 66 א00000צ 005  | W3שמ >)  $V (ir6 <6; ₪ 16  

 12 * >6 | 60 יִנָא הָּתעְו | < 56 יטפשמ cf 1,16 | 3 1 6 638 ןְנְעִּכ |
 ז4 = 81? | * 1 6 680 ּוניֵלי (ץe1 הָניִניִלת) | 15 * 63% (fn + אובָי | ל 6 עַמָשְנְו |
 16 58, ft dl cf )6 ּואָב הנה) || => 69 'ריִב 8 'ריִל | < 3 praem הנה 8

 םירצב? 68 = םיִדּודנל.



4,17—30 JEREMIA 647 

 יֵָש יָרְמְׂשִּכיז | :םָכֹוק הָדּוהְי יֵרָעדלֲע נתי
 :הָוהְי םָאָנ הָתָרְמ יִתאיֶּכ ביִבְסִמ ָהיֶלָע יָה
 כ הָלֶא יושע ְךילְלעֶמּו ירי

 פ  :ףבלײרע עָבָנ יִּכ רֶמ יִּכ ךַתָעֶר תא
 יִּבִל יתֹוָריִק יהָלּוֲחּואיֵעַמויעַמיפ

 שָרָחֶא אָל .יִבַל יִל"הָמְה
 :הָמָחְלִמ תַעּורְּת ייִשְפַנ "תמש רֶפוש לוק יִ
 ץֶרָאָה"לְּכ הָרְּש יִּכ .אָרְקִנ רֶבָשַע רֶבָש

 :יָתֹעיִרְי ענָר יֵלָהֶא ּוְִָּש םאָתַּפ
 פ  רֶפּוש לוק הָעְמְׁשֲא סָּג"הָאְרָא יַתְמְדַעיי

 ועְדָי אָל יתוא | יִמע לאו כי
 יהָּמַה םיִנובְנ אָלְו הָּמַה םיִלָכְס םיִנָ
 :םָרֹוא :ּועָדָי אָל ביִטיִהָלּו ערֶהָל הָּמַה םיִמָכֲח

 ןיִאְו םִיָמׁשַה-לֶאְו ּוהָביָו ּוהָתיהַּגִהְו ץֶרָאָהיתֶא יִתיִאָר
 :ּולְקְלְקְתַה תֹוִעבְַּהלָכְו םיֶׁשֲעְר הָּגַהְו םיִרָהָה יִתיִאְרי
 :ּודָדָנ םִיַמָׁשַה ףועלָכְו םֶדָאָה ןיַא הָּנַהְו יִתיִאָרי
 ּגצָתַב ויָרָע"לָכְו .ירבְדּמַה ילָמְרַּכַה הָּגַהְו יִתיִאְר

 הָוהְי רָמָא הכדיּכיז ם פא ןֹוָרֲח "ֶנֶּפִמ הֶוהְי יִגָּפַמ
 :הָשָעֶא אֶל הָלָכְו ץֶרָאְהְילְּכ הָיְהְת הָמְמְׁש
 לַעָמִמ םִיָמָשַה ּורדקו ץֵרָאָה לָבָאָת תאזילע=

 .:הָנמִמ בֵׁשֲא-אָלְויִּתְמֲחַנ אָלְו ית יִּתְרּבְיְּכ לע
 יריִעָה"לָּכ יּתַתַּב תֶשָק יהַמָרְו ׁשֶרָפ לוקְמפ

 הָבּוזע יריִעָה"ְּכ :ּולָע םיִפַּכַבּו 'םיִכָעָב ּואָּב
 'דּודָש ייִתַאְו< :שיִא ןֶהָּב בשויְיִאְ

 השע;  sic 8 6 mlt MSS Edd sed 172155ףךיָכְרְּד | ל 689 3155 5:16 18
al ושע sic Vrs || * mlt MSS Edd לע | 1g * מ' semel in 65 cf 6 sed 6*% = 48|| 
 ל,  47MSS Vrs Nin, 0 vulg RNIN, sed 3MSS Ed al Qא 6 ] 5
6MSS* הליחא || < 65 תוריקו | 5 ס תעַמָׁש 632 תַעַמש sed קז 1 יִּתֲעַמָׁש 41 
sq ישפג | > 65 || 22 ° 66 7 (Arovpevot) | ל >6 prb dl | 23 *1 לֶא 6 לע" | 
55 <6 dl | 24 6 הָמַהְו | 25 ₪+ exc vb; prps הָוָנַה | 26 * 81 trsp ante הנהו | 
"lc 6 רבדמ || < 16155 65" ּותַצָנ | % 1 6 mt MSS 63% יִנָּפִמּו | > 6+ hgo- 
vicgengav (ומַשנ) | 27 יכ <6 | 28 6 6 trsp יתמז post ‘nbn: | 29 *"* 5 

  | 5 6רַצְמ  )a1יַמֹרְו | ל קזמ 1 6 665 הָסְרַּב | < 66 ח800 אש 5 1 ץֶרֶאָה 36
+ kai 66 6ד dAan ékpugncav || > 1 6 6 ריע | 30 * 0 AN) | ל <6 prb 1. 



ah הימרי 4,31—58 

 בֶהז"יָרֲע יִדְעַתְדִכ יבש יִשְּבְלַתְיִכ יֵׂשעּת"המ
 יִפְִתִּת אְוָשַל ּךיניִע ךופב יִעְרְקִתִיִ
 :ושקבי ָךָשְפַנ םיִבְְע ךְּבּוסַאְמ

 הָריִכְבְַּכ 'הָרֶצ יִּתְעַמָׁש יהָלֹוחְּכ לוק יֶּכי
 היִפּכ ׂשֵרָפְּת חָּפִיְתִת ןויצזתַּב לוק
 פ | ּיםיִנרֶהְל יִשְפַנ הָפיָעְִּכ יל "אנא

 *ועֶדּו אנּואְךּו* םלָשּוְרִי תוַצּוחְּב וטטושי 5

 'שיא ּומְְמִתִִַא ָהיֶתּובּוחְב ּושקבּו
 :'הָל חַטְסֶאְו הָנּומֲא 'שקבְמ טָּפָשִמ השע שיא

 רסּומ תַחְק יּונֲאַמ 'םֶתיִלְּכ ּולָחְאלְו םָתֹא הָתיִּכַה

 :בּושָל ּונַאְמ | עַלָּסִמ םֶהיִנְפ וקח
 לֲאֹוני םֶה םיִלּדְדִא יִּתְרַמָא ינאי

 :'םָהיהְלא 'טַּפְׁשִמ הוה רה ועדי אֵל יִּ
 םֶתֹוא הָרְּבדֲאו םיִלָֹּגַה"לֶא יֵל"הָכְלָאפ

 ָהיֵהְלֶא יטַּפְׁשִמ הֶוהְ ּךֵרָב ֹועְדָי הָּמֵה יִּ
 :תֹוְרָפֹוִמ ּוקְּתִנ לוע ּורְבָש ודְחַי יהָמַה ְּךא'

 םדְדַשְי תובָרע באְז .רַעְיִמ הָיְרַא םָּכַה כיל
 ףָרׁטִי הָּנֲהַמ אָצויַהילָּכ םֶהיֵרֲע"לַע דקש רַמָנ
 :םָהיֵתֹובְׁשְמ ּומְצֲע םֶהיִעְשַּפ ובר יִּ

 יעָבְשַאְו םיִהלֶא אָלְּב ָעְבְשיַ ינּובְזְע ְּיָנְּב ְְל"יוַלְסֶא תאוָל יא
 :ּודְדּוגְתִי יהָנֹוז "תיִבּו ּופָאְנִיַו םֶתוא

 :ּוָהְצִי ּוהֲעַר תֶׁשֲא-לֶא שיִמ יָה 'םיִכָשַמ יםיִנְָוְמ םיקוס*
 בז * 1 6 6 הָלָחְּכ | *1 קמ הָחְוִצ cf :42 6 ךֶתְמְנַא; | = 6380 'פתּו |
 4 אנ >6 | * 64 םיִנְרֲהַל | 'גרה-לע 8 יֵנְרֲה-לע | Cp 5, ז ** אנ >6, ועדו
 <#; prb omn add || ל-* שיא >6 praem 6 ועדו sed frt omn dl | < 690 'במ|
 4 1 6 66 םהל (6 peccatis eorum) | 2 * pr םאו 6 הוהי םָאְנ | ל E#< (8ל, 6
 ,ca 201155 8 IX 6 לו6 דססדס otx || 3 * >659 6 61 | ל prb add || * 1 'מו 6
 630 vel ? ּונָאְמיַו | 4 * = 1 ןַכָא 69 1006 (ילוא?) 8 יִּכ (צו יִּכ לע?) 6 יּכ ךַא|
 ל 6 praem ןָכָל || = 63 'מו | % 6 םיִהלֶא | 5 * 68 'מו | * 6 םיהלא | < 6
 fit et mtr cs sic ,(na 1; )= 6+ 48, 3 םֶלָּכ ןֵכָא | 6 68 ו | ל *16 0 חַלְסָא|
 ל sic 201155 Edd Vrs; 8 al MSS ש | < 6 יִּתְבבּו cf 9 | % 63 תנוז | < 1 קט 6

 21155 6% ּורָרּוגַתִי (א0ד6\טסצ) 5 NAN? (vel= AM?) (Ztigant) | 8 * קנט
 םיִנָזמ OK nh | ל 6 ;enAupaveis 6 furentes circa feminas 1? םיִכָשַאמ



5,9—22 JEREMIA 649 

 הָוהְייםֲאְנ | ידָקְפָא-אֹול הָלֲאלַעַהכ |
 ס יִשְפַנ םּתַנִתַת אל הֹוָכ"רָׁשֲא יּנְּב םָאְ
 ְשֲעּת"לָא הָלָכְו ּותַחַׁשְו ָהיִתּורָשְב לע
 :הָּמַה הָוהיִל אל יִּכ .יִהיִתושיִטְנ ּוריִסֶה
 לֶאָרְׂשִי תיַּב יב ּודָנָב דונְב כ

 אּוָה אל ּוְרְמאִיַו הָוהיּב וׁשֲחְּכי :הָוהְיְדםַאְנ הָדּוהְי תיבּו

 :הָאְרְנ אל בַעָרְו בָרָחְו הָעְר ּוניֵלֲע אֹוָבְתאָלְו
 ס  :'םֶהָל הָשֶעַי הָּכי םֵהְּב ןיֵא ירּבּדַהְו ַחּורָל ּווָהְי םיִאיַבָנַהוי
 יגְגַה הנה רָבְּרַה-תֶא םֶכְרָּבִד ןעֶי, תֹואָבְצ יֵהלֲא הָוהְי רַמָא"הְּכ ןֵכָלי
 :םֵתָלְכֲאְו 'םיָצֲע הזה םָעָהְו יׁשֵאְל ךיִפָּב יָבְּד ןתנ

 הָנהי"םֲאְנ ילֵאָרְׂשִי תבל קָחְרְמִמ יג םֶכיֵלֲע איִבַמ יָנְנֲהי
 יאּוה םֶלּועַמ יוָּב אּוה ןֶתיִאו וג

 :ירבדַיײהמ עָמָשִת אָלְו .ונושֶל עְדָתְאְי יו
éםיִרּבִג םָלָּכ יַחּוִתְּפ רֶבָקכ ֹוִָּפְשִאי: 
 ְיִתֹונְבּו גב לְכאְי ְְּמִחַלו ְךְיִצְק ילכו

 ּדַתְנֲאְתּוָךְנְפַני לכאי ּףֵרְָבּו ְְנאָצ לכאי
 :בֶרָחְּב הָנָהְּב חטב הָּתַא רֶׁשֲא ּףיֵרְצְבִמ יֵרָע ששרו

 יִכ הנָהְויפ הָכָּכ םֵכְּתַא הָׂשֲעָא-אל יההְימאְנ הָּמֵהָה םיָמיַּב גוי
 תְרַמָאְו הָלא"לָּכ"תֶא ּונָל ּוניִהלֲא הָוהְי הָׂשֲע הָמ תַחָּת יּורְמאָת
 וְבַעַת ןּב םֶכְצְרְּב רֶכַנ יהלֶא ּודְבֲעַּתַר יתוא םָּתְבֲע רֶׁשֲאַכ 'םָהיִלַ
 ס | וםָכָל אל ץֶרָאְּב םִרָ

 :רָמאָל הָדּוהיִב ָהּעיִמְשַהְו בקי תִיֵבְּב תא ּודיּגַהְיי
 וארי אָלְו םֶהָל םִיניע בכ ןיֵאְו לָכְסְםע תאז אָניעָמׁש

 ּעָמְׁשִי אְָו םֵהָל םיְגְזֶא
 ּוליִחָת אָל יֵנְּפִמ םָא הוהְי-םִאְנ ּואְריִתְאְל יִתואֲה +

 9 16MSS + D3 sim 6" | ro ** 63 ָךיִתֹותָׁש ּוריִתֹוה || ל 63 | 12 63 אל |
ft 41 | 14 * <6 |6 הוהי רַבְדּו | לל >6*ג,  sed1* 369 רָבָּדַהְו c :MS13  

 ל ] 6 68 שָא ₪ 15: 823 | ° pc MSS םיצעל || 15 *° 3 trsp ante יונ |
 bb >6 || 55 6 nil nisi ונשל עַמְשְת אל 00 otk 660006 ד%6 ששצף6 (ד. ₪.

GAלאי;  prbץ. >6%2) 00100 || 16 ** >6 | 17 * 1  Addons (r.ד%  >t) 
 et vb et pron suff totius vs in num plur || > 1 6 1MS 39 לָכאי | © 3

 ְיִנֲאְתּו ְּיֶנְפְג 6+ ךיִתיַז | 18 * 6 הָיָהְו (היה >6*) | ל 6+ ְּדיָהלֲא | צפי!
 ּורמאי | 5 8 + הוהי רמא הכ | 20 >6.

 עק
Biblia 



65o :ותט, 5,23—6,4 

 אָלְו יּושַעְגַתִיו ּוהָנָרְבעַי אָלְו םִלֹוע"קֶח םיל לּוָבְנ לוח יִּתְמׂשִרְׁשַא
 הָרֹומּו ררוס בל הָיָה הֶּנַה םעֶלו :ּוהָנְרבעודאלו ויִלַנ ּומָהְו 'ּולְכּוי
 ובלו ּורָס

 , וניִהלֶא הָוהְיתֶא אָג אָריִג םָבָבְלב ָרְמֲא-אולְו>
 וָעְב שוקל *הָריו םֶשג ןְתֹּנַה
 :ּונְלירְמְׁשִי ריק יקח תָעְבש
 :יםָּכִמ בוטה ּועְנָמ יםֶכיִתואַטַחְ הָלֲאּוּטָה יבינו
 ְׁשְ רושיי םיִעָשְר יִמַעְב אמני

 :ױדְּכְלִי םיִשְנַא תיִחְׁשִמ ּוביִצַה םיִשּוקי
 הָמְרִמ םיִאְלְמ םֶהיּתְּב ןַּכ ףוע אלמ בּולָכְּב ל

 דאל ןיִה 'עדירְבד'ּורְבָע םג תשע ּונְמשי :ּריִׁשֲעו לדג לע
 ּוטָפׁש אל יםיִיִבָא טּפְשִמּו וחיל םתָי יונ

 הָוהְיםֶאְנ | ידָקְפָא-אְל הָלֲאלַעָהפ

 פ  ּיִשְפַנ םֶקְנְתַת אל הָזְכרֶָשַא ינְּב 'םא
 :ץֶרָאְּב הָתיְהְג הָרּורֲעַׁשְו הָמַשי
 יםָהיִדְילע ּוְָרי םיִנֲהְכַהְו רֶקֶשב ּואְּבִנ םיִאָבנַהּי

 :הָתירַחְאְל ּושעְּתדהַמּו ןָכ ּובָהָא יִּמַעְ
 םלָשְִּי בֶרָקִמ ןְינב ינְבּוְעָהי 6

 תֶאְׂשַמ ּוָאָש .םִרָּכַה תִיּבדלַעְו רָפּוׁש ּועְקִּת ַעּוקְתַבּ
 לג רֶבׁשְו ןֹופְצִמ הָפְקֶשַנ הָעְר

 :ןויצ"תב ייִתיָמְּד הָנָנְעַמהְו הָוָנַהיי
 בָהירדְעְו םיִעְר ּואבְי הלא

 :"ודי"תֶא ׁשיִא ּוָעְר" ביּבָס םיִלָהֶא ָהיָלָע ּועְקּת
 םִיָרָהַצב "הלענְו ומּוק הָמָחְלִמ ָהיֶלָע ּוׁשְדקי
 :לברעדיללצ ּוטָּנִי יִּכ  םויַה הָנָפִדיִּ ובל וא

 22 * | שענתיו (663) | *1לכוי (66) | 0 Vrs‘ הרי | ל 6
kaipov TAnpwdewg (AO rAndguovdig 0 plenitudinen) rpoorayuatog = Ny 

 תקח cf Ez שׂבעal R) 16,49?( תאלמ (תעב); 3 כס ותעב eg! צג ץיקה תאְבִתּ
#A a nobis |2 4 260. וספק | < Aּוָתְלל) ףרחל | 25 * 82*6 ּוניתונוע | ' we 

 26 °° dub;l?c 6X ּודֹבְליו שנא תַחַׁשְל ּוביִצַה םישקומ(ו] 0 > >688) | 28 33 >6 |

 < >6 sed 3 ןיד"לע || < 8 ןידו | 5 >6 sed 3 וחיִלְצַה אל | < 6 הָנָמְלַא, +
dub; ftזיפ | 31°  cfםָאְו  cf v9 || > nonn MSS1 | 20 * 13155 + םב  sic 

Cp 6,2 prb crrp; 6 (riverot kai) 6001060060: TO1 6% םֶהיִדי ּועְקַת | c 

 dog טסט | 3 * trsp ? huc בבס || *-* 8 ּועֵריתָא שיא ּורזע | 4 * 6+ ָהיֶלע|
DPT; GAAS = A.5 6%  



6,5--6 JEREMIA 1 

 :ָהיִתְונְמְרַא הָתיִחְׁשִנְו הָלִיָלַב יהלעגו ומוק5

 יתואבצ הָוהְ מ כ כ
 הָלְלְס םֶלָשּוְִילַע ּוכָפִשְו 'הָּצַע ּותְרַּ
 :ּהָבְרְקְּב קָשְע יהָלָּ דָקְפָה ריִעָה איה
 ּהָתְעָר הָרָקַה ןַּכ 'ָהיִמיִמ "רוב ריִקחְּכז

 :הָּכַמּו יִלָח דיִמָּת יִגָּפלַע ּהָּב עַמָׁשִי דשָו סָמִח
 ּךָמְמ יִׁשְפַנ עֶקָּתְרַּפ טורי יִרְסָָה
 פ  :הָבָׁשֹונ אול ץֶרָא .הָמָמְׁש כשאר

 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכפ

 לֶאָרְׂשִי תיִרֵאְׁש ןפגכ 'יָללְעְי לְלוע"
 :'תולסלס-לע רֶצֹובְּכ ידי בֵׁשָהי

 ּעְמְׁשְו הָדיֵעָאָו הָרְּבַרֲא יִמדלע יפ
 ביֵׁשְקַהְל ּולְכּוְי אָלְו םָנְזָא הָלֵרע ּהֵּנִה
 :ֹובּוצַּפֲחִי אל הפְרֲחְל מָה הָיָה הוהְי"רַבְד הָּנִה
 ליה יִתיִאלְ תלמי הָוהְי תַמֲחֹ תאו

 וִָּחִי םיִרּוחְּב דוס לע ץּוַּב ללוע-לע ְּךַפְׁש

 :םיִמָי אלע ןָז ודל הָשַאַע שואי
 ְָחִי םיִשָנְו תוָרָש /םירחאל םֶהיִּתָב ּוּבָפָנְוי*

 :הָוהְידםַאְנ ץֶרֶאָה יִבָשילע  יִדָיתֶא הָמאדיִּ
 עַצָּב עָצוּב לָּכ םלּודגדדעְ םֶנַטָקִמ יב

 :רָכְׁש הֶשִע ל ןהכזדעו איִבָּנַמּ
 וםֹוָלְׁש רָמאָל הָלקנ-לַע ייֵמע רֶבַׁש-תֶא ּואָּפַריויצ

 ושע הָבַעּוְת יִּכ ושיבוה 5 :םולָש יאו םולש
 ּועְדי אל יםיִלְכַה-םג ושובָידאל שוב

 :הָוהְי רָמָש ּולְשָכִי 'םיִּתְדְקְפ"תַעְּב םיִלְפְנַב ולפי כל
 הָוהְי רָמָא הָּכיפ
 5 * 65+ ָהיֶלֲע | ל 6 ָהיֶתּודְסּומ | 6 * >6 | * 516 09%; 9% 6155 63°30

sic Oce, Q9* 19; ft 6b add | % | (קְרפַה sקrק)הָצֲע || << 6א רֶקָשַה ריע יוה  
Gf7 * 0 ריַּכ;1 קרַאְּב | * 66 םימ | 6 * >6 | ** 66 ּולְלוע וללוע | =<  
 ובישָה | 4 62 ּותְלְסְלַס | 0 = 16 69 עַמׁשיְו | *-* 1 קזפ תו תו; יִרָבִד | * 5
 6939 Nb] | rr * 3 AN} et vb sqq 2. prs fem; dl prb 6 6 תא | °° 66 יִתָמֵח |

pl MSSתאזה || 13--15 = 8,1098--12 | 14 *  velםג 6 6 | 12 6+ איהה  prb dl ° 
(cf 8,12 GAA)(5%%) 364 יֵפע-תַּב| * 66 היַאְו | 15 *1 םיִלָּכַה 8,12(6 | 1  + 

 םָתָּדְקִּפ sed 65 * 9 הָדַקִּפ
42° 



₪ 

oe היטרי Gd 

 | םָלֹוע תוָבַתְנְלּולאשְו ּואְרּו םיִכְרּדלַע ּודָמִע

 ְּלנאלּורְמאַיַו םֶכָשפנְַעיְִּמְַמּו הָבדּוכְלּו בוטה זיא
 :ביִשקַנ אָל ּוְרְמאַיַו רַפּוׁש לול ּוביִשְקַה םיֿפצ םֶכיִלְע יִתמְקַהְוי
 ץֶרָאָה יִעָמָשיי :םָּבירְׁשאתֶא הָרֲע יִעְדֹי םֶיוַה ּעָמְש ןֶבְליי

 לםתְובָשְחַמ יִרָּפ הָּנַה םַעָהְלֶא "הַעְר איִבָמ יֵכֹנֲא הֵּנַה
 :ּהָבְּוסַאְמיַוי יִתְרּותִו ּוביִשקַה אל ֵרָבְדילע יב

 קָחְרְמ ץֶרֶאְמ בוטה הָנָקְ אוב אָבְשִמ הנובל יל יהז-הָמְל>

 הָדהירַמֲאהַכְְַלי = = :ילּובְרֲעאל םֶכיֵחְבְ ןּוצרְל אל םְכיֵתולע
 ים ּולָשְבְו יםילשְכְמ הזה םֶעָהְלֶא ןֵתנ יִנְנַה
 הָוהְי רָמָא הַכי | ₪ ּּודָבְאְי דער ןכָש וקחַו םיִנָבּו תובא

 :ץֶרָאדיִתְּכְרַיִמ רועי ילד יונו ףןֹופְצ ץֶרָאמ" אָּב םע הָּגַה
 מהרו אָלְו יאּוה יִרָזְכַא ּוקיֹזֲחַי ןודיכו תֶשְקּ

 וברי םיִסּוס"לעְו הָמָהְי םִיַּ יפלו
 :ןויִצתַּב ךילע הָמָחְלִמל שיא "ורע

 ידי ּופָר .ָעָמָש-תֶא ּונעַמׁש
 :הָדלּויּכ ליִח ּונְתְקזְחַה הָרְצ

 ייכָלַתִַלַא ְרַָבּו הָרָשַה ֹאָצְּתלַאפ
 :ביִבָּפַמ רּוָנֶמ :בָיאָל בֶרָח יִּב

 רֶפַאָב "יִשֶלַּפְתַהְו קָשירְגִח יַטעזתַּבפ
 םיִרּורְמִת דַּפְסִמ  ֶלְיִשָע יִחָי לָבֲא
 :ףניִלֲע "דַדשה אָבְי םאָתפ יִּכ

 :'םֶכְרּדתֶא תְנַחָבּו עדת ירָצְבִמ יִמַעְב ּףיִּתַתְנ ןוחְּבי
 :"הָּמַה םיִתיִחָשִמ סֶלָּכ 'לּזְרַבּו תָשְחְנ" ליִכרי יכלה םיִרְרֹוְס ייֵרָס סלב

18 *° crrp; 1oMSS A(S°) 1p, 6 םֶהיִרְדִע יער scl ,ּועמַש A kai yvéore 
uaprupiav (NITY) thv obgav év atroig; 1? v 18 ּודיִעָהְו םיִמָשַה ועמש ןֵכָל 

 | הז >6 || 0 ּואָבְת *  |20?מ || > exc vםֶב | 19 * 6 תַעְר |" 6 םֶתְבּושמ
© <66; ₪ dl | גז * 66 למ | * >6*א || < 1 6 א ּודָבאי 0 ּודְבָאְו | 22 =| 
6 6 )ioyמ | ל <6 ft dl | 23 * 13MSS 86 הָמַה | 4, vel 301 םירזכא | 
 6 rapardferat) || *"* 5קןגססוטש .< . )6 rrףךורעי בֶכְרְו 6 | 58 6 5 5

 םעֶמָׁש | 25 *1 6 0 6380 ּואצַת, א יִאְצִמ|  | 4 62STהמחלמ שיאכ (6 שָאְּכ)
 |  (raXoirwpia)ל 16 0 טמפ ּוכְלִּמ, א יִכְלִּת | 26 * 66" ישלפתה | * 68 דש

> 62A)8%( םֶכיֵלֲע | 27 * סצזק?; קזקפ רַּצַבְמ, 564 6 רָחְבַמ יַמֲעְּב?; 1 6+ םיִּמַעְב 
 ¢< *  | 28ןַהב) | * קוק םָּכְרַעַס) =  armןּוחָּב )רחב ?  cf 1,5b et 41רַחֹּב,

prb dl; AY = ,36 = םֶהיִרַש (c:e52:גr) (םירש?) ירש ca 40MSS ירש || ל-ל prb 
dl | > >3, ₪ dl. 



6,29—7,15 JEREMIA 653 

 תֶרפֹל 'םְּת ׁשֵאַמֹי חָּמ ירָחְנפ
 :קָּתִנ אֶל םיִעָרְו ףֹורָצ ףָרָצ אשל

 פ  םֶהָּב הָוהְי סָאָמדיִּכ םֶהָל וארק סָאְמַנ ףָסָּכי
 דמע? :רֹמאַל הָנהְי תֶאַמ והימְרולא הָיָה רֶׁשֲא רֶבְּדהי 7

 -רַבְד ּועְמַש יִּתְרַמֶאְו הֶּנַה רֶבְּדַהדתֶא םֶש ָתאְרְקְו הָוהְי תִיְּב יַעָשּב

 פ = יהוה תוֲַּתְִהְל הלֲאָה םיִָעָּב יִאְּבַה' הָדוהְיָּכ הוה
 םֶכיִלְלַעְמּו םָכיֵכָרד ּוביִטיַה לֵאָרְשִי יהלֶא תֹואָבְצ הָנהְי רַמָאהֶב
 ירקשה יֵרְבְּדילֲא םֶכָל ּוָחְטְבִּת-לַא+ :הָּזַה םיִקְמַּב םֶכְתֶא הָנְּכְׁשַא
 ביַמיַהְדִִא יב :"הֶמַה "הָוהְי לָכיַה הוהְי לָכיַה ּהָוהְי לָביַה ירָמאל
 ׁשיִא ןיִּב טֶּפָשִמ ושעת שעד םֶכיְלְלעְמתֶאְ םֶכיֵכְרּד"תֶא ּוביִטיִּת
 כּפְׁשִת-לָא יִקָנ םָדו יקשעת אל הָנְמְלַא יםּוָתְי "רג :ּוהעַר ןיבו
 ִּתְנַכְׁשְ :םכל ערל ּוכְלת אֶל םיִרָחַא םיִהלֶא יִרֲחֲאְו הֶזַה םָקָמַּב

 -רעֶו םלוע"ןמְל םֶכיִתֹוְבֲאל יּתַתְנ רשא ץֶראּב הוה םוקְמּב כת
 בָנְנַהפ :ליעוה יִתְלַבְל רה יִרְבּדְדלַע םֶכָל םיִחְטְּב םָּתַא הגה :םֶלּוע
 םיִרֲחַא םיִקלֶא יִרָחֶא ּךלֶהְו לַעָּבל רטקו רֶקָשל עְבֶשַהו ףאָנְו ַחֹצְר
 -אָרָקְנ רֶׁשֲא יהָּנַה תִיַּבּב יֵנָפְל םֶּתְדַמַעַו םָתאָבּוופ :םָּתְעַרְיאְל רֶׁשֲא
 :הָלֶאָה תַבעותַהלְכ ג תֶא "תושע ןעמל ּנְלענ םָּתְרַמַאו ויל ימש

 םֶיִניְִּבויִָע יִמְׁש"אָרקנ"רשא יָה תיבה" יהיה םיִצְרָפ תַרְְמַהיי
 רֶׁשֲא יִמוקְמלֶא אָנּוכָל יִכי* = = :הָיהייםֲאָנ יִתיִאְר הגה יִכְנָא ג
 יִתיִשָעְ-רֶשַא תֶא ּואְרּו הָנּוׁשֹאְרְּב םַש יִמָש יִּתְנַכַׁש רֶׁשֲא וליִשְּב
 םיִשֲעַּמַה"לָּכדתֶא םָכְתֹוׂשֲע ןַעָי הָּתַעְי :לֵאָרְׂשִ ימע תַעָר ינָפִמ 5
 םּתְעַמׁש אָלְו ירבו םָּבְשַה" םכיִלֲא רֵּברַאְו "הָנהְידםָאְנ הָלָאָה
 ויִלָע ימְׁש-אָרְקִ רֶׁשֲאו תבל יִתיִׂשֲעְוצ :םָתיֵנֲע אלו םֶכְתֶא ארְקאְ

 רָשאכ סכיִתוְכאלְ םֶכָל יִּתְתָנירׁשַא סומו וב םיִחְמְ םָּתַא רֶׁשֲא
 -תֶא יִּתְכלְׁשִַה רשאכ יֵנְּפ לעמ סֶכְתֶא יִּתְכְׁשַהְויפ לשל יִתיִשָע
 פ | :םיִרְפֶא עֶרָזלְּכ תֶא םֶכיֵחַאמ
 29 * 69 ?b7 || ל-ל ,sicl 6 Q mlt MSS 6 (prps DAR) א )8 (vb: םֶתָשֶאַמ

Cp 7,639 ּוארק |  S(6 5) | = 63 םָתֲעָרְו 6 םִתֹעָרְו | % 65 הָקַּתַנ | 30 :א 
rapdrav (A pseudo-6% + 6דו 16  kLלל >68 | 3 >6 | 41 -לע |  | r.2°°>6f 

prophetae) ox igeAngovawv 46 || > $+-D27 || 4 >6f sed 6558" = 8 | 
nin] | > 29MSS bN sed 1 et hic et5 66 אוה | 6 * 663 רגו | ל 669%  

 postea אל || 7 81155  יִּתְנַבָשְו | 8 63 הָּנַהְו | זס *>6 | *-ל 3 םֶתיִשַעַו ונָליִצַה |
 זז * >6 | ** 66 יִתיֵב | 13 ** >6 | >6 | 15 >%.



 654 | .היטרי : 71630

 הָּנְר םָדעְב אָׂשּת-לַאְי הָּוַה םָעָהרֵעְּבולָלּפְתִּתלַא הֶּתַאְוי
 הָמ הֶאֹר ְּךְניִאַה יל :ָדָחֹא עָמש יֵנְניִאיִּכ יִּבעַנְפִּתלַאְו יהָּלְפְתּו
 םיצע םיִטָקלְמ םיִנְּבַה 5 םָלׁשּוְי תֹוצּוחְבּו הָדּוהְי רעב םיִשִע הָּמַה
 םיִנָנִכ תושעל קצְּב תֹוׁשָל םיִׁשְנַהְו ׁשֵאָה-תֶא םיִרַעַבְמ תּובֲאָהְו
 :יִנָסיִעְכַה ןעמל םיִרֲחַא םי הלאל םיִכָסְנ ְּךּפַהְו םִיַמׁשַה תכלמל

 ס םָהיִנפ תש ןעַמְל מא אולה ההיא יִסיִעְכמ םה יָתֹאָהיּ
 םיָקָמַהֹילֲא תָכָּתִנ יִתְָמִחְו יֵּפַא הּגַה הָוהְי יינדַאורמֶמְדהֶל ןכָלי
 הָמָדַאָה יֵרְּפ-לַעְו הָרָשַה ץעדלַעְו הָמֵהְּבַה"לַעְו םֶדֶּמֶהְלַע הֶּזַה
 יִהלֶא תֹואָכְצי הָוהְי רָמָא הָכִיי  פ יהּבְכִת אלי הָרעָבּ
 יִּתְרַּבְד"אָל יָכ2 ";רָשְב לְכֲאְו םֶכיַחְבְז-לע ּופְס םֶכיֵתּולע לֵאְרְׂשִ
 -לַעי םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םָתֹוא יִאיִצוְה םיְּב םִיִתיְוצ אָלְ םְכיֵתֹובֲא-תֶא
 רמאל םֶתוא יִתיֹוצ הָּזַה רֶבְַּהדתֶאדםִא יכ3 :חַבְָ הלוע יּיֵרבְּד
 םֶּתְכַלַהְו "םעל יל-ויֵהְּת םָּתַאְו םיהלאל כל יִתיִיָקְו יל ועמש
 -אָלְו "ּועָמש / אָלְו :םכְל בטיו ןעֶמְל םֶכְתֶא הוצא רֶׁשֲא רה" "לבב
 רוָאְ ףיִהיַו עֶרֶה םָּבל תּורְרְׁשִ תוצָעַמְּב וכליו םָנְזָא-תֶא ּוטַה
 דַע םִירְצִמ ץֶרֶאַמ יםֶכיִתוְבַא ּוַצִי רֶׁשֲא םֹויַהְןְמְלי :םיִנָפְל אָלְ

 :חְלָשְוםכשה יו םיִיִבנַה יִדְבַעְדָּבתֶא 'ָכיֵלֲא חלְׁשֲאְ הזה ויה
 ּועָרָה םָפְרְע"תֶא ּושקיו םֶנְזֲא-תֶא טה אָלְו יִלֲא ּועְמָׁש אוָלְוא
 ָּעְמְׁשִי אָלְו יהָלַאָה םיִרָבְּדַהדלֶּכ-תֶא" םֶהיֵלֲא ָתְרְַּרְוז :םֶתּובָאְמ
 יוגַה הֶז םֶהיִלֲא ָתְרַמָאְי** :יהָבּונֲעַי אָלְו םֵהיֵלֲא ָתאָרָקְו ְּךֶלא
 המאה הָדְבֶא רסּומ ּוָחקְל אָלְו ףיָהְלֶא הוה לּוקְּב עְמְׁש-אּול רֶׁשֲא
 : ;יִמָהיִּפִמ יהָתְרְכְנְו

 הָניִק םיְפׁש"לֲע יִאְשּו יכילשהו 'ּלרִֶנ יי
 הָדּוהְידיִנְב ּושָעְדיִּכּיפ  :ֹּוִתָרְבֲע רודתֶא שטו הָוהְי סָאָמ יִּב

 =-. יָלע יִמָשאָרְקִנרָשַא תָיִּבַּב םֶהיִצוקְש ּומָש הָוהְיְדֶאְנ יניִעְּב עֶרָה

kal uh dEiou rod éAenOfvai 00106 kai ull 60000, sed cf 11,149;16 = 6  

 'פתו הנר >< | 18 1 6 52MSS ;7מלכA500 (cf 6 ad 44,175q) Pֵּ תָכאְלְמְל
 6 hic rf) orparig ד. op. | 20 * <62 || * 1c 6 ((ח0) -לע | = 6 ץע-לכ-לעו |

QO 14 6%ג ירפדלכדלעו || << 355 ג הָּבַכִמ ןיִאְו | 2ז >6 | 22 *16  
 MSS יִאיִצוה || ל-ל 6 £3 sol (rept) "לע || 24 * 6 + יִלֶא |cf26 ל >66; 01[ 5
 וכְליו | 25 * 8 םהיתובא | ? 115 8 םהילא | < aטt a dlטז 1 6 115 (8) םוי
 םוי 68 Auépac (gen.) | 26 <63, prb dl | 27 ** 68 הָּנַה רֶבְּדַהדתֶא || ל-ל >66 |
 288 >8 | 28 ** >6, sed 6 273 | ל >6 || * >64 || % Or םכיִּפִמ | 29 * 6 ךשאר |

 ל 64 תאז הָשְע.



7.3188 JEREMIA 5 

 םֶהיֵגְּב"תֶאףָרָׂשִל םֹנַה"וָב אָיְגְּב רָׁשֲא 'תָפּתַה יתֹוָמְּב ּונָבּוגי :ּאָמַטְל
 כל ס :יבל-לע הָתלֲע אָלְו יִתיוצ אָל רֶׁשֲ ׁשֶאְב םֶהיֵתנְּתֶאְ

 םֹּנִה"ְְב איִגְו תָפּתַה ידוע ירָמָאְיְדאלְ הָוהְיסַאְנ םיִאְּב םיִמָי הֵּנַה =
 תַלְבְנ הָתְיָהְוג :םֹוקָמ ןיִאמ תָפְתְב ּורָבְקְו 'הָנרהַה אָיּגמָא כ
 :דיִרֲחְס ןיִאְו ץֶרָאָה תַמֲהָבְלּו םיָמָשַה ףֹועְל לכאמל הָּוַה םעָה

 הֶחְמׂש לוקו ןוׂשָש לוק םלָשרְי תוצֲחמּו הוה ירֲעמיִתְַּׁשַהו
 איָהַה תעְּבי 8 :ץֶרָאָה" הֶיְהִּת הָּבְרָחְל יִּכ הָלּכ לוקו ןָתֶח לס
 -תֶאְו ויִרָשְדתּוְמְצַעתֶאְו הָדּוהְי"יכְלַמ תֹומָצַע-תֶא ּואיצויו הוהְמֲאָ
 םֶלָשּוודיִבְשוי תֹוָמָצַע תֶאְו םיִאיִבָנַה תֹוָמָצַע ותֵאְו םיִנֲהְּכַה תֹומְצַע
 רֶׁשֲא םִיַמְׁשַה אָבָצ ו לָכְלּו יִחרָּילְו ׁשֶמָׁשִל םּוחָטשּוי :םָהיֵרְבקִמ
 רֶׁשֲאו םּושְרִּד רֶׁשֲאַו םָהיִרָחֶא ּוכְלָה רֵׁשֲאו םּודָנֲע רשאו םּובַהַא

 :ּווָהְו הָמְָדַאַה יגָפלע 'ןֶמָלל ּורֵבקִי אָלְו ּופְסָאַי אָל םֶהָל ּוֲחַּתְׁשִה
 יהָעְרֶה הָחָּפְשִמַהןמ םיִרָאְשִּנַה תיִרֲאְׁשַה לֹכָל םייִיַחַמ תֶומ ירֶחְבְנְו
 הָוהְי םאְני םָׁש םיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא .םיִרָאְׁשִּנַה תֹוָמְקְמַהלְכְּב תאְּזַה
 הָוהְי רַמָא 'הֶּכ יםֶהיִלַא ּתְרַמָאְו :יֵתֹואָבְ

 :בּוׁשְי אלו יבּושְדסֶא | מוקי אָלְ ֵלְפיַה
 תַחּצַנ הָבְׁשְמ 'םֶלְשּוְִי יֵהְנַה םַעָה יהָבְבֹוׁש עּומפ

 :בּושל ּונַאְמ "תיִמָרַתַּב ּוקיִזֲחָה
 ּותָעְרדלַע םֶחְנ שיא ןיא ּורֵּבַדי ןכדאול יעָמְשָאְ יִּתְבַשְקַהְ

 יִתיִשָע הָמ רַמאַ
 :הָמָחְלִמַּב ףטוש סּוסְּכ יםָתוָצָרְמַּב בָש 'הלּב
 "ָהיִרַעומ הָעְדָי יםִוַמְׁשב הָדיִסֲח-םַנ
 הָנֲאּב תע"תֶא וָרמׁש "רּונָעְו יסוָסְו רו
 :הָוהְו טַּפְׁשִמ תֶא ּועְָי אָל יֵּמעְ
 ּונָּתַא הוהְי תַרֹותְו ּונָחַנַא םיִמְכֲחֹי ּורָמאְת הָביֵא*

 *3r 66 תַמָּב | ל cfad 2R 23,10 | 5 1 6 nonn MSS 68 םיִתיְוָצ | 32° 6
 ורָמאי | * 6 + תַמָּב | < 656 םיִנְרַהַה | 34 * 6 ריִעַמ | ל 6 + דלכ | Cpק8, 6
 Q mlt MSS 1 | ב * 689 חריו, 6 + םִיִבָכּכַה-לְכְלּו | * 6 ןמדלּו | 3 * 6ורָחַב יִּכ

 ל >6 | 5 616 68 | 55 >6 | 4 **>6 | ל 6 הכ יִּכ | < א | 4 699 םּוקִי
 < 09*ובושי | 6230 אל | 5 *1 בבוש | <-* 65 הַָּה ימע | < >6 | 5 6 םֶתיִמְרַתּב [
 < 659 'מו | 6 *+ 6 ּועָמָשְו אָנ ּובישקַה; "עמשאו add | 0 ּולָּ 6
 הָלָּכ | < 0 םֶתָצּורְמְּב 6 ('רָמִמ טש) 3 (םֶנוצְרַּב) םָתֹוצְרַּב  םטש) םֶבָש םֶלּכ |
 4 6 ותְלָהְְמְּב | 7 * >6 | ל 1 < 22155 0 הדעומ | 5 1 6 א סוס 0 םיִסְו |

 5 6 1 6 66 רוגע (?aad) | 8 * 68+-יִּב



 656 | . הימרי 9-9

 :יםיִרְפְס רָקָׁש יטע הָׂשְעי רֶקָשְל "הגה ןכָא"
 ּודכְלינ 'ּתַח םיִמָכֲח שיבה

 ס  יָהָל הָמיתַמְכְחְו ּוסאָמ הָוהְודרַבְדַב "הגה
 םיִשְרוְְל םֶהיֵתֹדְׂש  םירחאל םֶהיִשְנתֶא ןּתֶא כָל

 עַָּב עצב יִהָלְּכ לורָנ"רַעְו ןטָּקִמ יִּכ
 :רָקְׁש הָשע יהָלָּכ ןהכדדעו 'איִבָנִמ
 וולש רֶמאַל הָלְקְנלַע "ימעזתּבי רָבָשְתֶא ופריז

 ּושָע הָבֲעֹוִת יכ ושבהיי :םיִלָש ןיִאְו םולֶש
 | ּועָרָי אָל םֶלָּכַהְו ּושוביהאל שוָּבּנ

 פ  הָנהְו רָמָא ילָשְכי םֶתְּדְקפ תעְּב םיִלָפְנב לִי ל
 ןפָּגּב םיִבָנֲע ןיא הָנהְודְאְנ יםָפיִסַא ףְקֶא"י

 :'םּורְבַעְי םֶהָל ןּתֶאְו לֵבָנ הָלְעֶהְו הָנַאְּתַּב םנֵאְּת ןיִאְו
 ופְסֶאַה .םיִּבָשְו ּונְחְנַא הָמ"לֲעיּ

 'םַׁשיהָמְּרנְו רַצְבִמַה יִרָעְלֶא אֹוָבנְו
 :*הָנהְיִל ּונאַטֲח יִּכ שארדימ ּונקַשיַו "ּונֶּמְדַה ּוניָהלֲא "הָנהְי יִּכ

 .ּיַתְקְב הּגַהְו 'הָפְרמ "תעָל בוט ןיִאְו םולשָל הוקי
 ויָטּוס תֶרָחְנ יֹעַמְׁשַנ ןָדִמ
 ץֶרָאָה"ְּכ הָשעָר ויִריִּבַא תֹוָלֲהְצִמ לקַמ
 :ּהָב יֵבְׁשְנְו ריִע ּהָאֹולְמּו ץֶרֶא ולָכאינ ואוביו
 םיִנֹעָפִצ םיִשָחְנ םֶכְּב ַחַלׁשְמ יִנָנַה יב

 'הָוהְיםָאָני םֶכְתֶא ּוכָשַנְו שחל םֵהָליִא רֶׁשֹא
 :ינד יבל יִלָע ןְגָי 'רלע ייִתיִניִלְבַמי
 לםיקחרמ ץֵרֲאַמ יִמעתַּב יתַעְוש לוק-הָּגַהיפ

 יּהָּב ןיא 'ּהָּכְקמםא ןויִצְּב ןיא הָוהְיַה
 8 ל >66, הנה >3 || << 66 תבע? (טxסוצס<) הָשַעַנ | 5 6 'פסל | כ * 63 ותחו |
 * 692 ָש יִּכ | *6 תמכח | 565% םֶהָּב | :סa8(יכ)-נ2 >6, cf 6,13--15 | זס *)
 foo | ל 16155 3A ‘D1 6,13 | זז * 6 61155 ואפריו 6,14 | °° 1 ימע 6,14|
 12 1'ה םג 615 46 | 3 ** 6 םֶתאּובְת ּופְסֶאְו cf 2,3; 1 ? הָפְסֹא (ףוסָא)
 םָתֹאֹובְת +6 זז םֶפיִסַא ףַסֶא || *ל* >65% add et crrp ? 230155 םודבעי 5
 םודבעו | 14 * 6% א. 8חסקקוסשןג6צ (המרגו?) || ל >6 || 5 >6 613% || 6 5

 ונמרה? | < 6 ול | 15 * 6% תַעְלּו 1 4 | * 16 112155 E44 אפרמ || < 6 הָלָהְב
crrp, ca16 * 6% + לוק | = 6% לכאיו אובו | 17 *-* >6 | 18 *  || arovd 

 20155 63% 0 יתיג ילבמ; ₪616 66 (6י010) הָהָנ יֵלְּבִמ ; 6[ 0 = הָאָנ יִלְּבִמ |
SD.רָמ 4 4,16 | <16 6 ךְלָמ | p1 6 אפ יִלָע | 19° 6*א | *16 6  b ft 



. 
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 בא אול ונֲחנַאַו ץיק הל ריִצָק רכט
 :יִנָתְוחַה הָמש יּתְלִק "יְִרְבְשָה יִמַעְתַּב רָבָׁש-לֲע
 םֵׁש ןיא אָפרדִא דָעְלִנְּב ןיא ירָצַהְ

 :ימע-תּב תָכְרַא הָתָלָע אָל עמ כ
 הָעְמְּד רֹוָקְמ "יִניִעְו םימ לשאר תירס

 :ימעדתב יֵלְלַח 'תַא הָלָיְלְנ םָמֹוי 'ּהָּכְבָאְ
 ירא ןולְמ*  רָּבְדִמַב יִננְתויִמי 9

 םָּתֶאַמ הָכְלֲאְו ימַעְדתֶא ּהָבְזְעָאְו
 :םיִדְְּב תֶרָצְע .םיִּפָאְנְמ םֶלָכ יִּ
 רקָש יםּתָשק םֶנשֶל-תֶא רדיו

 ץֶרָאָּב ּורְבּנ 'הָנּומָאְל אָלְו
 :"הָוהְיְדַאְנ  ּועָדָיאְל יתואְו אה הָעְרִמ יּכ
 ָּטְבִּת-לַא * חַאלָּכדלַעו ּורָמָשָה ּוהָעְרַמ שיֶה

 ְְלֲהַי ליִכָר עֶרלָכְו בְקְעַי בּוקָע חֶאלכ יֵּ
Yורבי אָל תַמָאְו ולֵתָהְי ּוהַערְּב ׁשיֶאְו 

 הָמְרַמְּב הָמְרַמ יִֹוְֲּבָךְּתְבׁש :ּואְלַנ הועה' רֶקָשרֶּבּד םגֹושְל יוְדמִל
 :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ ןפָל* ₪ :'הָוהייםָאָני יִתֹואדתעַד גאט

 :"ימע-תּב רנְּפִמ הָשָעֶא 'ּךיִאְיִּכ םיִּתְנַחְבּו םָתְרֹוצ יִָנַה
 יױיֿפְּב רָּבְדי הָמְרִמ םֶנושָל יטֲחוָׁש ץֶחל
 :ְּּבְרֶא םיִׁשי יְּבְרְקְבּו רַב ּוהַעְרתֶא םולש
 הָוהְיםָאְנ םָּב"דָקְפָאאָל הלֲא-לַעָה

 פ | יִשְפִנ םֶקְנְתִת אל הוכר ינְּב םָא
 הָניִק רּבִדַמ תֹוֲאְנ"לַעְו ייֵהָנְו יִכְב יאָׂשֲא םִרָהָה"לַע

 הָנָקִמ לוק ּועָמְׁש יאָלְו רבע ׁשיִארַלְּבִמ 'ּותְצָנ יִּכ

 19 * 639 'הבו | 21 * >68; קזמ 41 | ל 6+ הָדָלְיַּכ לח 6 6,244 | 22 41 6
cf 30]לע  pc MSS * | (C14 יִניִע | ? 6+ הגה יֵפעMSS 68 || 23 * 22155 Vrs 

 Cp 9, 1° 66 ל ןִּתִי | ל 66 ןּורֲחַא ןֹולָמ | 2 * 6689 תַשְקַּכ | ל 1 c 66לָע
 הנומא || < עמ הָרְבַנ (ע = ₪ || <% >6 | 3 ** 16 A םֶכיַחַא 5B-+MsS‘ םהיחא |
 = 69 לתהי | * 6 הָדְמִל | 408 53 = 6? ְךֹותְּב ות בָש ּואָלְנ ּוֲעָה | 5 -*>6]
 5 3 >6; 3% = 41 | b ךיא >6; % הכ | < 66+ תעֶר א תַעָר | 4[ יּמע-תָא 1

ftlc 6#78  | ל MSS 56 bin (6MSS wun)ינפמ | 7 * א 689 טַחוש  
 םהיפ יֵרְבְד | 5 ₪ 1 6 64 הָביֵא (66קa%) | 9 16 3 ואש | ל 41 6 66|

 5 1? (cf 6 érAirov) וצָנ | 5 >66 || * 1 6 66 אל.



 658 | הימרי 9,102

 ּוכָלָה ּודְדְנ הָמהְּבִדדִעְו םַמָשַה ףוָעַמ
 םיִגִת ןועְמ | םיִלֵנְל םלָשּורְיתֶא יִּתַתָנְוי

 :בשוי "ֶלּבַמ  הָמְמְש ןּתֶא הָדּוהְי יִרָעתֶאְ
 ּהָדֹּניְו ויִלֶא הָוהְייִּפ רֵבְּד רֶׁשֲאַו תאֹז-תֶא ןְבָיְו םֶכְמַה שיָאָהְימיי

 ₪ רע .יִלָּבִמ רָּבְרִמכ הָתְּצִנ ץֶרָאָה הֶרְבָא הָמלַע

 דאו 'סָהיִנְפל יִּתַתָנ רֲֶא יִּתְרוְמדתֶא ֶָעילע יהוהְי רָמאּיי
 יִרָחֶאְו יםָבִל תּוְררְש יֵרֲחֲא וכלי :יּתָב ּוכְלָהדאלְע .יִלוקְב ּעָמָש
 תֹואָבְצ הָוהְי רמָאהַכ ןכָל < ס :םָתֹובֲא יִדְמל רֶׁשֲא םיִלעְבַה
 מ מ םיִתיִקְַהְו 3 ֹהָּצַה םַעָהתֶא םעיכאמ יִנָנַה לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא

 "1 = יםַתוא יול דע בְרתַה-תֶא ֵהיִרֲחַ
 הָניִאֹובְתּו תֹונְנֹוקִמַל ּואְרְקיו ְנְנְֹּבִתהי יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכיפ

 יה ּוניִלָע הָנָשְתְו  יהְנְרַהַמְתּויז :יהֶנאוָבָתְו וחלש תֹומְכֲחַהלֲאְו
 :םִומולְ ניפעפעֶ הָעָמּד ניִניֵע הָנְדַרַתְו
 ּונְְָּש ךיא | ףןּחַצַמ עַמָׁשִנ יָהְנ לוק יב

 ס | ּוניִתּונְּכִשִמ ּכיִלָשַה לכ ץֶרָא ּונְבַזְעְיִּכ דאָמ נְׁשַּב

 ויָק"רַבְד יםָכְנְזָא חקת הדייר יש הָנְַמְׁשיִכי
 :הָניק ּהָתּועְר הָשאְו יֵהְג םָכיִתְגְב הָנְדַפלְ

 ּניָתֹונְמְראְּב אָּב יּוניִנולַחְּב תָוָמ הָלֲעיְכיפ
 :תוְבחְרִמ םיִרּוחְּב ץּוחמ לֶלוע תיִבְכַהְל

 להןהידםָאְנ הָכ ירָבְּרז
 יהָדְׂשַה ינּפלע ןַמְלְּכ םֶָאָה תֶלְבִ הפנו

 הָוהְי רֶמָאּוהְּכי>י סם :ףפַאְמ ןיִאְו רצוקה יִרֲחֶאַמ יריָמָעְכּו
 רָתְרְּבְגּב רָּבַּגַה לָלַהְתִודלַאְו ותָמְכָחְּב םֶכֲח לַָהְתִלַא

 זס * 6 ןזעמו | * 242155 ןיִאַמ | זז 63 'גי 6 םֶכָל דבי 6*+%55ג ּונָל "|
 12 * 6+-יִלֶא | * 3 םֶתּובָאְלְו םָהְל | == >6: קזמ 01 | ז3 21155 63+ עֶרָה |
 14 6>5 6, dl | 15 * nonn MSS< °° | (sed cf 3%) םּועְדִ | = 1 ft 6 6 םֶתַלָּ

dl et cf 17 | 17 *<6, sea66 + ּהָּב) | >6 | *ל 41 6 63 | < 6 הָנְרַּבדִתֹ),  
 ? 6 (’ins hoc vb pr 16 | % ו > mlt MSS )8 3(, 66 םכילע || = 69 םכיניע |
 4 6% םכיפעפעו | 18 * 22155 6% 'צִּב | * ml: MSS יכ| 65 501 | | 6% ּונְכְלָשַה
 6+ 1 6 ַֹוכְלְׁשָה, cf 3 | זס =* 639 םֶכיִנְזֶא הָנֶחְקִתְו | 20 * 69 םכינ-- | ל 6

morte), 156 = 28 ||רָבּד  of5 6 'חבו | 21 5 6 53;  | A invers)םֶכְתַמְדִאְּב  

 bb 6 ]< 6 הָתיָהְו | % תספמ MSS א9* הָמְדַאָה; 6 םכתמדא הדש | < 6 רימעכ |
 22 mlt MSS Vrs (excl 8?( לא.



g,23—I10,10 JEREMIA 659 

 ללַהְתִּמַה לָלַהְתִי תאֹוּב-מַא יִּכי3 :ֹוְרְׁשֲעְּב ריִׁשָע לָלַהְתִילא
 דָסָח הָשַע הָוהְי ינֲא יִּב יִתֹוא עֶדְו לֵכְׂשַה
 ס :הָוהְיזםֶאְנ יֵּתְצַפָח הָלאביְּכ ץֶרָאָּב הָקָדְצּו "טּפָשִמ

 םיַרְצְמלַע :יהָלְרעְב לּומ -לָכ-לע יִּתְְקָפּו הָוהְיְָאְנ םיִאָּב םיִמָי הגה
 האפ יעּוצְקכ לַעו 'באומ"לעֶו ןומע נבלע םלָא"לַעו יהיה"
 פ :"בֶלדיִלְרַעְ" לֵאָרְׂשִי תיִּבְדלָכְו 'םיִלָרַע םִיונַה"ִלכ יִּ יִּכ רֵּבְדַּמַּב םיִבָשּיַה
 רָמָאו הָבּ :לֶאְרְשי תיִּב םֶביִלְע ְוהְיֹרַּבְדרַׁשַא ירָבְּרַה"תָא וְעְמְׁשי 0

 הוהְי ּתֲחָּתדלֲא םִַמְׁשַה תֹותֹאַמּו מתא 5 םִיּּנַה ירא
 :הָמַהָמ םִיוּגַה* ּותָחַיְיִּ

 ֹותָרְּכ רַעְַמ ץֶע'יִּכ אּוָה לָבָה םיּמַעָה יתוקְחיִ
 "הפי בָהָזְבּו ףֶסֶכְּבי :ידָצעמּב שָרְח"ִדְי הֶׂשֲעַמ
 :'קיִפָי אָֹלְו 'םּוקְּזַחְי תָֹבָקִמְבּו תוְרְמְסִמְּב

 .ּודָעָצְו אָל יִּכ "אָנִי אוָשָנ יּורַבדְי אָלְו הָּמַה הָשְקִמ רֶמתֶּכ5
 ס  :םָתֹוא ןיִא ביטיה"סנְ ּועְְנ אָליְּכ םֶהָמ ּואְריִּת"ִלַא

 :הָרּובְנִּב ּךְמש ליָדְנְו הָּתַא לָרָנ הָנהְי מכ ןיאְמְ"
 -לֶכָבּו םּוגַה יָמְכַח"לָבְב יִּכ הָתַאְי ָךְל יכ םווגה ּךֶלֶמ ףאָרִ אָל ימ
 :ךמָּכ ןיִאַמ םָתּוכְלַמ

 :אּוה ץע םיִלָבַה רסּומ ּולְסְכִיְו ּורַעְבִי תַחַאְבּול
 זֿפּואַמ בָהָזְו אָבּוי שיִשְרַתִמ 'ִעָקְרִמ יףַסַּבי

 :םשּובל \ ןָמָגְרַאְו תלת יףרוצ יִדיִו שֶרֶח הׂשעמ"

 לכ םיָמְכֲח הָשַעְמ
 םֶלוע ּךֶלַמּו םִיַח םיִהלאדאּוה  תָמָא םיִהלֲא הָוהְַוי

 ס ויְמָעַז םִיוג ּולְכְידאָלְו ץֶרָאָה שַעְרִּת ּוּפָצְקִמ
 23 : 16 09* 69 שמו | 6 se יֵצַפָח | 24 = 1 םיִלרע 6 םֶתְלְרִע יֵלּומ |
 25 * 6 'lססטaiav | ל 6 באומ יֵנְּב | < 623% רַשְב יֵלְרע 36 םֶנָשְבְּב םיִלָרֲע |
 4-4 6 םָּכְל ילרע 338 םָּבְלִּב םילרע | Cק זס, ז * 6 הוהי רַבְּד | * >6%* | 2 = 9

DR; 81 | 55 6 0018 0% rpodis-יִכְרַדַּכ; 1 דב, 6( <; ; 3 'דדתא | ל ג  
%>6f1 6 608 תּורָּכ |  prb86+ ]| תּתָח | ל <6 | <  *crrp?חסו6 0טדשא || 3  

 add ? | * 69 pyibi | 4 * 6 הָּפַיִמ; ₪ 16 6 ּוהָּפַצי velS הָּפִצִמ | 6 6
sed cf9]ּוהֲחיֵבי | < 5 וקיפי | 5 *°<6  et ins ₪ 2: 8HGougiv avrg)ּוהָקוַחי  

 ל nonn MSS ּואָשנִי | 1D ִּתֶא | צ 6-8 >6 |73 םיִמָלעָילָּ cf 10 6 'גה"לּכ |
 8 0 kapdiat (xapdia S°) [vg in 6 antes || * 6 praem אל אוה הָׁשְקִמ ףָסָּכ

cf1? ריפואמ  | (frt pro ériBA.)530) | ל 66 חק608\ףדסצ  (Var pr vוכְלַחִי  

 833% (mars) | 4-4 6 'ח השעמ 'צ ידיו (6%א* דיו) sed cf | = 6 םִוׁשְּבְלִ ן
 “ >6 ins?c 6 pr | ט 10 >6.



 660 הימרי 25—10,11

 ודבאו ּודָבֲע אל אָקָרַאְו אָּיְמְשייִּד איַהָלֲא םוהָל ןּוָרְמאַּת הָנְרּכיי
 ם: | :הָלַא אָּיַמְׁש תִֹחְּתְִמּו אָעְראַמ

 :םִיָמָׁש הָטְנ ֹוֲתָנּובְתַבּו ֹוָתָמְכֲחְּב לָבִּ ןיָכמ וחכְּב ץֶר השעיי+
 'ץֶרא הָצְקִמ םיִאְׂשִנ הָלַעַיַו םיִמָשַּב םיִמ 'ןומַה ותת לוקלי3

 :ויַתרָצִאַמ יַחּור אָצויַו הֶׂשֲע רֶמַמַל םיִקָרְּב

 | ילָסָפְמ ףֶרוצילְּכ שיבה תַעְִמ םֶדְלּכ רעְבְי
 םיִעְתְעּת הָׂשְעִמ הָּמַה לָבָהיפ :םָּב חּוְריאלְו 'וּכְסַנ רֶקָש יכ

 :ּודבאי םֶתָּדְקְפ תעְּב
 יאוה לּכַה רָצוידיּכ בקֲעי קָלִח הָלַאְכְ"אָל<

 פ וְמְש 'תּוָאְבְצ הָוהְי ֹוָתְלֲחנ 'טֶבָש לַאְרְשְִ
 רֶמָא הכי ם :ירֹוצמּב יתָבְׁשי - ִַּתְְנַּכ 'ץֶרֶאְמ ייִפְסֶאי
 םֵהָל 'יִתְלצַהְו תאנַה ימֲעְַּּכ ץֶרֶאָה יֵבְׁשו-תֶא עקוק יְִנַה הָוהְי
 | סם | :'אָצְמִי ןעמְל

 יִּתְרַמָא יִנֲאָו יַתָּכַמ הקמ יירְבְׁש-לַע **ָל יוִאפ

 = דָּאָש לָהָאי :נָאְׂשִאו 'ילֲח הָז ךא
 יביאו נָא נָּב קָּתנ יִרָתיִמדלָכְו
 :יָתֹועיִרְ יםיקַמ ילֵהֲא ידוע הָמֹנ"ויִא
 ּׁשְרָד אֶל הָוהְי-תֶאְו .םיִעְרַה ֹורֲעְבִנ יב

 :הַצֹופְנ םֵתיִעְרַמלְכ ּוליִּכָשה אל כיל
 ןופצ ץֶרָאַמ לוד שערו האָב הָּגַה ּהָעּומְש לוק

 :םיִּנַּת ןעַמ הָמַמָש הדּוהי יֵרעדתֶא םּושְל
 :ודעצ-תֶא ץיִכָהְו ךלהי יׁשיִאְל-יאְל וּכְרַּ דאל אֶל יִּכ הָנהְי יּתְעַדְי

 מעת פאבל טָּפָשַמְּב ְךַא הָוהְי נס
 םיוגַה"לע ְךְתָמֲח ְּךָמְׁשי

 12--16 = 19—51,15 | 12 * 68+-הוהי | 13 6%, ] + לוק ותתל || * 1 כז
 מָה | 5 ס 'ִאָה | 516 36 6555 gee תחור, 65 066 | 14 * 9(6) ויְלְספִמ |
 * 65 ָךָסָנ 63 וכסנ; קזמ ג ויָכָסְנ | < 6 אל | 15 68 יִשַעַמ | 16 * 3 + םֶתְלָח |
 ל <6 | < >6 | 17° % ףַסֶא | ל ץּוחַמ (6ש₪06ש) || * 3 ְּךַתַמַלּכ | < 0
 תָבָשּוי ; א יִּתְבָשוי | < 6 & 660% (רֶחְבְמְבִ) | 18 * 41 6 68 | * 6 הֶרֶצַּב .

 5 6 | 5 ₪? 6 ד ְךֵתָּכַמ אַצְמִּת ג ּומָשאְיל + 6 | :פ * >66 | * 66 ּךֶרְבַש |
 4 במ | 16 90 ייָלָח | = a יִנָאַצִמיַו 68 . . 66 | 20 * 6%

+." + ! '- 

 6 וצונו תיִעְרַמ-לְכ הָליִּכְשַה | 22 6 ןועמו | 23 516 5 0 אלו
 ל 69 שיִא | = ןיִכָהְו ְךֹלָה| 24 = 66 [plur suf | * 6230 bN | = 66 ףאּב



1-4 JEREMIA 66L 

 ּואָרְק אָל ָּךְמְשְּב רֶׁשֲא יתֹּוחָּפְׁשִמ לַעְו ךּועְדְיאְל רֶׁשֲא
 פ :ּומָשַה ּוהָוְנתֶאְו והלכו הלכו בקעידתא לְכֲא-יִ

 שְמַׁש :רמאל הָוהְי תֶאמ ּוהימְרלַא הָיָה רֶׁשֲ בדי 1
 ָבְׁשְיד לעְו הָדּוהְי ׁשיָאזלָא יֵםָּתְרַּבְדְו תאָנַה תיִנְּבַה יָרְבְּד"תֶא

 םכיִתובֲא"תֶאיִתיצ רֶׁשֲא :תאזה תרה תא עש לי רש
 יִלוקְב ּוָעְמַש רמאל לָהַּבַה רּוכָמ םִיַרְצַמ-ץֶרָאמ םָתֹאיִאיִּוה ב
 יִכֹנֲאְו םָעָל יל םֶתיִיָהְו םֶכְתֶא הָגצִאדרֶשַא ילֶכּכ יםָתֹוא םָתיֵׂשֲעַו
 יִתְעְַּׁשִנירׁשַא הָעּובְׁשַהזתַא םיִקָה ןעמְלי :םיִהלאָל םֶכָל הָיְהֶא
 רַמֹאָו ןעַאָו הזה םִיּכ שָבְּו בֶלָח תכֶז ץֶרֶא םֶהָל תַתָל םֶכיֵתֹוְבֲאל
 הָּלֲאָה םיִרָבְּרַה"לָּכזתֶא אָרְק ילֲא הָוהְי רָמאְיַ* ס :הָזהְיוְָמָא
 תאזַה תיִרְּבַה יִרְבְּדתֶא ּועְמַׁש רָמאָל .םלֶשּוִי תוָצָחְבּו הָדּוהְי יִרְטְּ
 םָתֹוא יתולעֶה םויְּב םַפיִתוְבַאְּב יִתְֹעַה דֵעָה יִּכיז :םָתֹא םָתיִׂשֹעַ

 יקב ּועְמש רמאל רֶעְהו םכָׁשַה הוה הידע םיָצמ ץֶרָאמ
 עֶרָה םָּבְל תּוְריִרָשְּב שיִא ּוכְלַַו םָנְזֶא-תֶא ּוטַהאָלְו ּועֲמָׁש אָלְו
 אָלְו :תושעל יִתיִוצ"רַׁשַא תאְּזַה תיִרְּבַה ָרְבְּדלְכיתָא םֶהיֵלֲע איִבָאְ
 יֵבְׁשְיְבּו הָדּוהְי שיֶאְּב רָשָקְאָצְְ "לא הָנהְי רמאנפ פ ּוָשָע
 עומׁשל ּונַאַמ רֶשֲא םינשארַה םָתֹובֲא תֹנֹועדילֲע ּובָשיפ :םלשּורי
 -תיב ּורָפַה םֶדְבְעל םיִרֲחַא םיִהְלֶא ירחַא ּוכְלָה 'הָמָהְו יִרָבְּדתֶא
 ןכְליז ס :םָתּובֲאתֶא יִּתַרְּכ רֶשֲא יִּתיִרְּבדתֶא הָדּוהְי תב לָאְרשי
 תאָצְל ּולְכוידאל רֶׁשֲא הָעְר .יםָהיְלא איָבָמ יִנְנַה הָוהְי רַמָא הָּכ
 ֵבְׁשוְ הָדּוהְי יֵרָע לָהּ :םָהיֵלֵא עַמְׁשֲא לאל לא ּוקַעַזְו הָנַּמִמ
 -אל עָשּוהְו םֵהָל םיִרְטְקְמ םה רֶׁשֲא .םיִהְלָאָהלֶא קו םלשּורי

 רטקל יתחְּבְזִמ "תש תוחּבְזמ םַתְמש םלָשּורְי תוָצִח רַפסמּ
 םדעב אָשּתלַאְ הָּזַה םַעָהדַעְּב טֶלָּפְתִתלא הָּתַאְו* פ :לַעָבל
 : :םֶתָעַר דַעְּב יֵלֲא םאְרְק תַעְּב עַמׂש יֵגניִאויִּכ הָלְפְתּו הָנְר

 25 = Ps79,6.7 || = ₪+ 16 ca 20MSS Ps 796 £6™M°53° (marg) 8 תֹוכָלְמַמ |
aut6 םֶּתְרַּבְדְו  lautc3 | ל MSS 6% Ps7g7 | Cpm,2°lcSYOWל 41 6  

 6 63 ָּתְרַבַדְו | < 1 6 16155 דלֶאְו | 3 53+ תואבצ | 4 * >6%, קזפ 41; 3 םָּתַא |
 b 630 לכ, sed Sh = 48 | 5 6 יִתֲעּובְׁש | 6 לכ >93155 6 | 7/8 = >6 |
 7 * תז MSS דעְו | זס *1 דלֶא 4 86 | * 6 הָּמַה הָּנָהְו | זז * 1 םהילע 6

Vrs Ny3.הַָּה םֶעָהְ לע | ל סז לֶאְו | | 12 >6 || 14 6( 2,28; "* >6 | 4 6 34155  



 2 הימרי 12

 יהָתָמְִמַה 'הָתושַע יִתיִבְּב יידידיל המי
 :יזְלֲעּת יזָא ייִכַתָעָר 'יְּכ *ּךילָעִמ 'ֶרְבַעְי ישָדְקְדרַשְבּוי 'םיִּבַָה
 ְךָמׁש הָוהְי אָרְק רַאֹתיײיִרְפ הפו נער תי

 הָלֹדְנ* יהָלּומֲה ולֹוקְל

 :יויָתֹויָלָ 'ּועֶרְו יִהיֶלֲע שא תיִה
 -תיֵּב תַעְר לַלְנּב הָעְר ְּךֵלע רֶּבּד ְךְתֹוא עטוגה תּואָבְצ הוה ל
 ס  :לֵעָבל רְַׁקל יִנְסַעְכַהְל םֶהָל ּושָע רֶׁשֲא הָדּוהְי תיבּו לֵאָרְשִ

 :םֶהיִלָלַעְמ ייִנְתיִאְִה יזַא יהָעָדֲאְו ינֲעיִֹוה יהוה יי
 "כ יִּתְעַדְאָלְו תֹובמְל לבי ףּלַא ׂשֶבבְּכ "ינאי

 ֹומֲחַלְּב ץע 'הָתיִחְׁשַנ 'תֹובְׁשִחַמ ּוֵבְׁשָחויֵלֲע
 :דֹוע רכנו-אל ומָשּו .םייח ץֶרָאַמ ּונָתְכִנְו

 בֶכְו תֹוְָּכ ןחב קֶרָצ טפש 'תֹואָבְצ יהָוהיוי
 פ  :יָביִדזתֶא יִתיִלַג ףיקא יִּכ םֶהָמ ְךְתָמְקנ הָאְרא

 רֵמאָל .ָּבָשְפַנתֶא םיִשְקְבְמַה תֹוּתָנֲע יׁשְנַא-לע הָוהְי רמָאדהּכ ןֵכָליי
 הָוהְי ּרמָא הָּכ ןַכְל"<> פ  ּונְְיְּב תֹומָת 'אָלְו הוהְי םֵׁשּב אֵבָּנִת אָל
 םֶהיִתְנְבּו ֶהיִנָּב בֶרָחַב ּותּומָי יםיִרּוחּבַה םהילע דקפ י ינְנָה יתֹואָבְצ
 ייָשְנַאהילֶא הַעְר איִבָא"יָּכ םהל הָיָהְת אל תיִרָאָשּו :בֲעְרָּב ּותָמָי

 פ  םֶתּקֶּפ תנָש תותָנע
 ְךְתֹוא רּברֲא םיִטָּפְשַמ ָךַא יא ביִרֶא כ הוהְי הָּתַא קיצי ל

 :דָנָב יִדָנְּבִלְּכ ולָש הָחַלְצ םיִעָשְר ְּךֵרָב עודמ
 ירפ ּוׂשֲע-םנ ּוכְלִי  ושרש-םנ םָּתְעַטְנ>

 :םָהיִתיְלִִּמ קוחְרְו םֶהיִפְּב הָּתַא בורק
 15 crrp; (A = 41); ** 1 prb 6 6 יִתְדיְרִי הַמ vel 6 3 'די המל | "? 5

pul 60001 vel 6התשע, 1 6 63"(ע) הָתָשְע | < 16 8 הָמָּומ | 4 1 6 6 םיִרָדְנַה =  
 + םיִבָלְחַה = ade | == fr add | 6 Vrs ּורָבֲעַי | c צצפ;? = ךיתער 61 |
 « dl 6 66 || *1 6 7MSS 66 ֶךיַתֹעְר, ft פק loco ךילעמ | * 1 קזס 6 6 םָא
 תאוְּב | 11 4% 6 6 יִזועָּת vel יִזִעְתפ (% יִנעַת 5 (TVD | 16 * 41 קוט 6 6 |

 wb 6 66 puviv ח6קוז0 6 )$ (decreti ₪0ד6; 148 | = 6 ףילע הָרָּצַה הָלֹדְּג

(Var [sec Al] davngpen nop 6ח avtvy 8 לע 'א ואיִצוה) | 9 ורעב' 3 et 

perdant | © 63 ָהיֶתוילּד? | ל >6 | 18 5 623 הוהי 9+ הּתַאְו | ל 603 ינעידוה | 

 =צ ר =

 22 = 6 | ל 1 6 66 םֶחיִרּוחַּב | < 6 םהינבו 3 יב ףאְו | 23 *1 6 11155 6
 -לע | ל 6 יבש, sed cf 21 | Cp 12, 2 66 ודלוה (ּודלי
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 תא יל יָּתְנַחְבּו ֵנֲאָרּת יֵנָתְעַרְי הָוהְי הָּתַאְ
 ס  ?"הָנרַה םִיָל םָשּדְקַה"ְו הָחְבַטְל ןאָצְּ םקּתַהי |

 תעְרמ שביי יהרְׂשַה-לכ בֶׁשֲעְי ץֶרָאָה לְבֲאָּת יֵתָמ"רַעּ
 :'ּגנַתיִרַחֶאְדתֶא יהָאְרי אל ּורָמָא יִּכ ףֹועְו "תומַהְב הָתפַס ּהָביַבְׁשי

 יםיִחּוּפַה"תֶא הָרֲחַתִּת יּדיִאְו ואליו הצו םיִלְנַרתֶא יב
 :ןדריַה ןואְנְּב הָשעת ךיִאְו "חטוב הָּתַאֹי םולש ץֶרָאְבּו

 ךיִרְחֶא ּואְרִק הָּמֵה"םּנְּךֶב ּודְנֶּב הָמַהִּנ ְףיֿבָא-תיבּו ְּךיָחַא-םנ יכל
 פ  :תֹובֹוט יא ּורְבְדְידיִכ םָּב אתא אָלָּמ

 יִתְלַחְגתֶ יּתְׁשַמְנ .יִתיִבתֶא יב
 ָהיֵבְיִא ףְכְּב ָשֶפַנ תּוָדְדְי-תַא יִּתָתָנ
 רעָיַב הָיראְּכ יִתָלֲחנ ִל"הָתְיָה*

 :ָהיִתאָנְׂש ןּב"לַע ּהָלּוקְּב יִלָע הָנְתָנ
 יָהיָלְע ביָבְס "טועה יל יִתָלֲחנ עּוָבָצ יטְיעַה

 :הָלָכֲאְל ויתַה הָדָשַה תיַח"לְכ ּוָפְסִא ּוכָל
 יִתָתְלֲח-תֶא ּוסְסְּב יִמְרַכ ּותֲחַׁש םיִּבַר םיעריפ

 :הָמְמְׁש רּבְדמַל יִתְּדִמֲח תֶקְלֲח"תֶא ּונְתָנ
 הָממְש יִלָע :הָלְבָא יהַמַמָשָל ּהָמְשיוי

 :יבל-לע םש שיא ןיא כ ץרָאָה"לּב ּהָמַׁשנ
 םינרש ּואְּב רּבְדִמַּב םִָפׁש-לכ-לֲע

 םולְׁש ןיא ץֶרֲאָה הצקדדעו ץֶרָא"הַצָקִמ הָלָנֲא .הוהיל בֶרֲח יִּכ
 ושבו ּולֲעֹוו יאָל = ּףרַצְק םיִצקְו םיִטָח יוֲערְז :רֶשָּב -לָכְ
 -לַע הֶוהְי רָמָאו הב פ | :יהָזהְי"ףא ןורָחְמ" יםָכיִתְאּובְתִמ
 -תֶא ימַע-תֶא יִתְלְחְנָהְ"רֶשַא יהְלֲחּנּב םיִעְגָּנַה םיִעְרָה ינָבָשלָּ
 :םֶכותָמ שוְּתֶא הָדּוהְי תיִּבתֶאְו םֶתְמְדַא לעמ םֵׁשְתְנ יִנָנַה לַארׂשִי
 ותְלַחנל שיא םיתבשהנו םיִּתְמחְרְו בּוׁשֲא םֶתוא יִׁשְתְנ יִרַחֶא הָיָהְוי5

 3 * קוט 61 6 6 | * 6'חב || << >6 || 5 6 םֶתְָרַה | 4 ** 1 6 6* בֵׂשֲעלָכְו|
 ל 16 355 380 הָמָהְב | < 666 666 | 5 6% ּוניִתֹוחְרֶא | 5 * >6 | * 6 יִאו

ériouvhx-חַטְבִת אל (6*ג 'ת מול | 6 6  prb 6 6x5 1 6 6 'םוס | 441  
or.0מףטשא || 7 ** 68 'ג תַדְדי 8,1 יִתְדיִחְ | 8 1 הלוק | 9 * 6% תַרָעַמַה (6*  

 (Anorav | ל 66  טחמגסוסצ || < לע <6 | 7 יִתתְו (x. eABerwoav) ; frtlיתא |

)eré0n); 1 6 9ִתלתנ || 11 °° 6 .. הָמְׂשֲה  ro 1 6 ca 201155 6*%%8* (mg) 
ft37 אלו | 41 MSS ‘Aל ָהְמָׂש | * 5 ובל | צב * 65 ּועְרֶז | * 65 ּורַצְק | <  

evavrt kupiov |(הָּפְרַח)  Bvediguodםֶהיִת-- 6% םֶכְּתְרַאְפְּתִמ | = 69 0  

 ז4 * 66 םיִנָכָשַה | * 6 יִתָלֲחַנְּב | 15 66 םיִּתְבשהְו



 664 | . הימרי 17-44

 יִמָשּב עָבָשַהְל יִמע יִכַּד"תֶא ּודְמָלִי דַמָלימִא הָיָהְו 5 :ֹוָצְרַאָל שיאו
 וי ףותְּב ּונְבִנְו לַעָבַּב עָבָשַהְל יִמַעְתֶא ֹודָמְל רֶׁשֲאַּכ הָוהְודיִ
 -םָאְני דָּבַאְו שותָנ אּוָהַה יוָנַהתֶא יִּתְשַתָנְו עָמְשִי אָל םָאְל
 כ: : יהָוהְי

 ְִּמִשְו יתׁשפ רוז ל ָתיִנְְָולָה ילא הֹוהְי רַמֲא-הכִי 8
 םֶשָאְו הָנהְי רבְדּכ ריָזַאָה"תֶא הָנְקֶאָני ּוהֲאַבְת אל םִיַמבּו ְךינְתָמ"לַע
 רָזַאָה-תֶא חָק+ :רֶמאָל תינש יִלָא היהְירבְד יִהְיוּ פ :יָנְתָמ"לַע
 קיִקְנִּב םָׁש ּוהְגְמֶטְו הָתְרְּפ יִּרַ םּוקו ִיְנְתְמְלע רֶׁשֲא יִתיִנָק רשאי
 ץמ יַהְינ5 :יִתוא הָנהְי הָנצ רשאכ תָרְִּּב ּוהָנְמְטִאָו ְךלַאָופ :עלפה
 רוזַאָה"תֶא םָשַמ חַקְו הָתְרְּפ ְּךַ םּוק ילא הָוהְי רָמאיִנ םיָּבַר םיִמָ
 רֹוזַאָה"תֶא חֶקֶאְו רפָחֶאְו יהָתְרְּפ ךְלאְוז :םָשּנְמְטְל ףיָתיִוצ רשא
 חָלְצִי *אל רֹזֲאָה תֶתְשַנ הָּגהְו יהָּמַׁש ויָּתְנַמְטרַׁשַא םוקֶמַהְִמ
 תיִתְשַא הָכָּכ הָוהְי רֶמֲא הָּפִפ :רֶמאַל ילֶא הָוהְוְזרַבְד יִהְיְ* פ :לָכַל
 !םיִנֲאַמִה יערה הֶּזַה םעָה :פ ;בֶָרָה* םֶלָשּוְרַי ןואְּג-תֶאְו הָדּוהְי ןואְנתֶא

 יפי ל תלצויאל רש הק רוז יהיו םָהָל וחש בעל
 תיּבְדלָּכְדתֶא* יִלָא יִּתְקַּבְדַה ןֶּכ שיִאיַנְתָמלֶא רוזאָה קַּבְדִי רָשַאּ
 יםׁשְלּו םֶעְל יל תוְיָהְל יהוהְי-םִאְנֹי הָדּוהְ תיּב"לּכתֶא לאְרְׂשִ
 "תֶא םהיֵלֲא ּתְרַמָאְוי :ּועְמְש אֶל "תָראַּפְתְלּ הָלַהְתְל
 יוְרְמֲאְו ןיי אל לָבְנלָּ יֵלֲאָרְׂשִי יִהלֶא הָוהְי רַמָאהְכ 'הֶָּזַה רָבְּדַה
 -הֶּכ םָהיִלֶא ָתְרמֲאְוי :ןיי אָלֲמי לֶבנ-לְכ יִּכ עֶדָנ אל ַעְודְיַה יל
 םיִכָלִמַהדתֶאְ תאזַה ץֶרָאָה יָבָשְוילָּכתֶא אלַמִמ יִנָנַה הָוהְי רָמָא
 -לָּב יתַאְו םיִיִבְּנַהתֶאְ םיִנָהְַּהתֶאְ ואָסִּכילע 0 םיִבְׁשיַה

 . ּ:םָתיֵחְׁשַהְמ םֵחַרֲא אֶל סולו למאי יהָזהְיימֲאְנ וחי

<I MS 63%) |13, ז 66 אובי | 3  Cp16 6 ְךָרֶּר | צל * 6וובושי | ל >6 |  
(683°XAO = 4( | 7 * 6+ rorayuév | °>34 ** >6 | * 6 ךלו | 5 >6*  

 sed /גז86 6 םָש cfv 6 | 5 <6 || 4 mlt MSS 9 prb sic 1 | ף/10 ** 6
(trsp +) | 10 °° <6|ערה  (BBpw); prb dl et Dyn etדססדמצ  hv roAAv 

a(; 61 | <6 |לכ >65 ) 6 680 ּויִהְיְו (יָהְו) | זז == יא el511 6 8 ּוָהִי  
 === 6 םֵׁשַה םעל, קזס 41 ו םעל | 12 <= 1 6 6ג הּוַה םַעֲהלֲא | ** >6 || * קזל
 | 6 6 ורמאי םִא הָיָהְו | 13 * >6 | * 1 תא | < 1 קזמ םיִרָשַהדתֶאְו | % 6
 cf 17,25 | * 6+ תֶאְו הָדּוהְי; 6 sic | | 14 * 6 ? םיִתֹצַפַהַו | לל 6 םהיתבאו

 םהינבו | = 6 פק post לומחא.
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 :רָּבְּד הָוהְי יִּכ ּוהָּבְנִּתהלַא ּוניֶזַאַהְו ּועְמְׁשיפ
 ךָשְחְי םֶרָמְּב דובְּכ םכיַהְלַא הָוהיל י נתי

 ףשנ ירָהְדלַע כֵל גת םֶרְבּ
 הּועְמְשִת אָל םָאְויז :לַפְרעל 'תיִׁשייתָנָמלצְל הָמְׂשְי רואָל םֶתיּוקְ
 יעַמְדִּת עֹמָדְיי "הנ יגֶּפִמ "יִשְפַנְהָּבְבִּת םיִרָתְסִמְב
 ס = והָוהְי רֶדְע הָּבְׁשִנ יִּכ הָעָמּד "יִניִע ידֵרֲתְו
 בש ּוליִּפָשַה 'הָריִבְּגלְ למל רמי

 חתפ ןיִאְו וגס בגְגַה רעו
 :םימולש תלה הל הָדּוהְי תָלְנֶה

 ןוָָצִמ םיִאְבַה | יאְרּו 'םֶכיִניע ֶאָׂש
 ְַּתרְפַּת ןאָצ ֶּלְִּתְנ רֵדֲעָה הַא

 ּךילָע | ידָקְפִייּ יִרמאָתְדהַמּיי
 יִׁשאָרְל םיִפְלַא ְּךילָע םֶתֹא תְרַמל ּתַאְו
 , הדל תַשֶא ומ ּוחאְ םיִלְבֲח אולה

 הָלֶא יִנָאְרְק עודמ  בְבָלִּב יִרְמאָת יִבְויי
 בקע ּוסְמָחָנ ךילּוש לְגנ וע בֶרָּ

 ויָתֹרְּבְרכַח רָמְנְו ורע ישּוכ ָפַהְיַהי
 עֵרָה יִדָמל  ביִיִהְל ּולכּות םָתִאדנ

 :רָבְדַמ חּוְרְל רֶבּוע שָקְּכ םָציִפַאויי
 הָוהְיַאְב ייּתַאַמ ךיהמדתנֶמ לוג 5
 יִנָאםֶנְוַ :רקַשב יִחְטְבִּתַו יתוא ּתַחַכְש רָשַא
 ךיַתולַהְצִמּו יִדיִפָאָב ל דלק הָאְנְו ּוגְפ"לַעּךילּוׁשיִּתְפׂשִח
 ךיצוקש יִתיִאְר יהָדְׂשִּב תֹועְבָּנלַע ְּךַתּונָז יתַמְז
 ס ודע יִתְמ ייֵרֲחֲא יִרָהְטִת אל 'םֶלָשּורִי ךָל יא

 םָשְו  | 16 °° frt dl (add, verbis 2 sequentibus simile) 4לאו 8 15

  nw)) | 17 * prbתיִשְו (א  1 frt 1 6 Qתֶוָמְלַצ | ל >30, 566 6 אס

mlt MSSיאש  “lc KGםיִרוּבָנַלו; 1 | < 6 'שו | 51 6 9 םֶכָשארַמ || גס  
 QOr 0&3 ואש | 1c 6 ני; 6+ םלשורי | 1c K6 יִאְרּו 6* | a6 ּודקפי |
 ל טפק 20% ךילע* || = 1 6 669 הָדֵלי הָׁשֲא | 25 = 1 6 9(6) ָיְרַמ 66 36) תָנִמּ
e27 = 66 'אנו | ל 68 זו || < 6 תֹודֵׂשַבּו (ץ | addיִתֹא (םֶכיְרמ); ₪ 'רוג  

ov).הָדָשַבּו | 4 66 +-יִּכ | < 66 יִרָחֶא (8ח/טש  
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 6 5 הימרי 15—14,1

 :יתוְרָצַּבַה יֵרְבְד"לע ּוהיְמְרי-לֲא הָוהְיְדרַבְד 'הָיָה רֶׁשֲאיי 4
 :הָתָלְע יםלשּורי תַחְוַצְו ץראל ורדק לְלְמֲא ךיִרעְׁ הָדּוהְי הָלְבֲא
 םִיַמ אָצַמ"יאל םיֿבג-לע ואָּב . = יָהיִרְועַצ וחלש יםָהיִרּדַאְו
 :*םשאר ּופֲחְו ּומְלְָהְ ושב םָקיֵ יםֶהיִלְ ובש

 ץֶרָּב םָשג הָנָה"אְל יִּכ התה הָמראָה יב
 :םֶשאר יּופָח םיִרָּכֲא ושב

 :אָשָּב הָיָהְדאָל יּכ : בוֶזָעְו הָדְלָי הָרָשְּב תֶליֲאםִנ יִּכ
 .יםיִנַתּכ 'ִחּור ופאָש .םיפְשלע ּוָדְמִע םיִאָרְפו

 :בָׂשֲע ןאּכ םָהיִנִִע ּולְּ
 'ָּךְמְש עמל" הָשַע הָוהְי ּונָב ּונָע ּונינועדיםאז

 :ּונאָטָח ּךְל ּוניָתְבּושְמ ּוְבַריִּ
 הָרְצ תעְּב 'ּועיִׁשֹומ ילֵאָרְׂשִי הָוָקַמפ

 :ןולְל הַטְנ יֵראָכו ץֶרָאְּב רגּכ הָיִהִת הָמִל
 עיִׁשּוהְל לכוידאל רוב ימָהְדָנ ׁשיִאּכ יהְיַהְת הָמָל 9

 פ :יּונֲחָנַתהלַא אָרְקִנ ניל ְךְמַׁשְו הוהְי ּונּברקְב הָּתַאְ
 ּוכָשְח יאָל םֶהיִלְגַר 'ֵעּונָל ּובָהֶא "ןִּכ הוה םעל הוהְי רַמָאדהֶכיפ
 רַמֲאָיָו וז :'םֶתאטַח דקו םָנֹוֲע רֵּכְזִי הָּתַע םֶצְר אָל הָוהיו
 יִנָניִא ומ כי :הָבּוטְל הָּנַה םַעָהְדדַעְּב לתת לא ולא הָוהְ

 יםייבגה הגה הוהְי יינדַא | ּהָהא רַמַאָוי :םתוא הלכי יכנָא רבב
 יּתָמָא םוָלָש-יִּכ םֶכָל הָיַהְידאל בַעְרְו ברח ֵאְרְת"אְל יחֶהְל םיִרָמִא
 םיִאיִבָּנַה רש ולא ההְי רָמאיַו* פ הזה םֹוְקָמַּ ים ןַּתֶא
 ןוזח םַהיִלַא יְּרַּבְד אלו םיִתיּוצ אָלְו םיִּתְחַלֶש אָל יִמָשַּב םיאְּבִ
 ן5ל5 ם :יםֶכָל םיאְּבנְתִמ הָמַה םָּבְל יתוָמְרַתְו ולא םֶסָקו רקש
 =Cpr4, r 68 יהיו | ble 9 תֶרַֹּבַה | =a קל ּהָתָחְוצְו | 6%
 6% ָהיֶרְּרַאְו || * Q(ץזפ) יֵריֵעְצ א 'רועצ; 1 6 6%6 ָהיִריִעצ | < 1355 Vז5 אלו |
 61 ? 'ִבּו ן| << >6 cf 4b | 4 = 1 61669) תדובעו | * 62 ּוּתַח, 1 66 66 הֶלְדַחְו

S°x (e 0( |טפ 42. 5  | cf3ופחו  dl | 5 ₪ 5 | 5 16 27MSS SE63  © 
 6 ** nonn MSS ַחּורדופאש || * >6 | 7 * >6 | * 6 ְּךְנעַמְל ּונָל | ומ  ְּךיֵנַפְל

 יִכ |8 insc 13MSS* 6% הוהי pe Ges kai dd(Z)geig A ּותעּוׁשְתּול | <
 חְרֶזֶאְכּו | 9 = 6 הָּיִהְתַה | ל 1 6 66 םֶּדְרְנ | < 6 רֶבְנַּכ םָא | % 66 -לַא
 ינָשְנִת | זס * >623; 41 | ל 1 6 66 עינל (= עיִנָהְל | = 1 6 620 אלו |

prb 16-5 66 | 13 * >6 | * 6 0 ? רמאל) 'מאו םיִאָּבִנ םֶהיִאְבְנ | < >6 | 4  
cf 336 | * <6; 6+ éri rfc Yc kof, sed add || 14 ° |םולָש  NDI6 629  

 eָס ליִלָאְו א לּולֶאְ || * 16 0 תיִמ-- א תּומ-- || © 8 D et nonn MSSהל.
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 םיִּתְחַלְׁשאְל יָנֲאְו ַמְׁשִּב םיִאְּבִנַה יםיִאָבְנַה-לַע הָהְי רָמָאדהּכ
 ומתו בָעְרָבּו יבְרֲחּב תאו ץֶרָאְּב הָנָהְי אל בָעָרְו בֶרָח םיִרְמָא ּהָטַהְ
 םיִכָלָשְמ ּווָהְי םֶהָל םיִאְּבִנ הָמַה"רָשַא םַעָהְו< :'הָּמַהָה םיִאיִבָּנַה
 'הָּמַה הָמַהְל רּבְקֶמ ןיִאָו 'בֶרָחהְו בָעְרָהייְְּפִמ םלֶשּוְרְו תוצּוחְּ
 :םֶתָעְרדתֶא םָהילִע יִּתְכַפָׁשְו םָהיֵתְנְבּו םָהיִנְבּו םֶהיִשְג

 הֶזַה רֵבְּרַה"תֶא םֶהיֵלֲא ּתְרַמְאְוי
 הָניָמְדִּת"לַאְו 'םָמיִו הָלְיל הַעְמּד יגיע הָנְדִרַת
 :דֶאְמ הָלְחַנ יהָּכִמ יֵּמַעדתַּב "תַלּותְב הָרְבָשָנ ילו רָבָׁש יִּכ

 בֶרָחדיִלְלַח ּהֵּנַהְו הָדָשַה יִתאָציםִאיפ
 בַעְר יִאּלֲחַּת הָּנַהְו ריֵעָה יִתאָּב םִאְו
 :ּועָרָי או ץֶרָאלַא ּורֲחָס ןָהּכינ איִבְנסנ יִ

 ְךָשָפְנ הָלעג ןויִצְּבְסִאי הָדּוהְיתֶא ָתְסַאָמ סאָמַה יפ
 בוט ןיִאְו םולָשָל הוק אָּפְרַמ ּונָל ןיִאְו ּונָתיּכַה עּודמ
 :הָתָעְב הֶּגַהְו אָפְרַמ 'תַעַלּו
 :ְּךָל ּונאָמְח יִכ ּוניתובא ןֹעע ּונֲעְׁשְר הָוהְי ועדי
 ךֶֹובְכ אָפַּכ 'לָּבִנְתִלַא ֶמְש ןעֶמְל 'ץֶאְנִתְלַאיי

 :ּונָתִא ְךְתיִרְּב רֶפְתִדלַא רז
 םיִבָבְר ּונְּתִי םִיַמְׁשַה-םִאְו  יםיִמָשְנַמ םווגַה יִלְבַהְּב שיהיי

 תיָשָע הָּתַאיִּכ יךָל"הְוקְנּו 'ּוניִהלֶא הָוהְי" אּוה"הְּתַא אלָה
 ס | :הָלֶאלּכתַא

 ישפנ ןיִא יִנָפְל לֵאּומְׁשּו השמ דמעיסָא יִלא הָוהְי רָמאיַוז 5

 הָנֲא יל ּוָרְמאויְּכ הָיָהְוי :ּואֵצְִו יֵנְפ"לעמ* 'חלש יִהנַה םַעָה"לֲאי
 הּוהְי רֶמָא-הְּכ םָהיִלַא ּתְרַמֶאְו אָצַנ

 בֶרֶתַל בְרֲחל רֶׁשֲאְו תֶנָמִל תֶוָּמל רֶׁשֹא
 :יִבָשל יִבָשַל רֶׁשֲאַו בֶערָל בָעְרָל שאו

 6 vogepg aroצ 000דַע  sed || 5 6םיִאְבְּנַה, 14 |? 6 + רקש, + 65 * 15
Bavotvrai= 1643 | 5 <6 | 16 *6 6 ויָהְו | * 6 68 'חה trsp ante רה 5 

  én 60001006 Vudv; 1 6 £Xא0ד070ץ6ד cf 12 || 5 <6 || 17 *5 6 6רָבְּדַהְו + 3

 | םֶכיִניִע 'ת | ל 1? הלילו םמוי 6 68 | 5 >6 | 4 >26%); כזפ 41 | * 6 'מו
18 16 mlt MSS 69 אל | 1g ** 6 ןויצמו | * 1 6 471155 6 ny? | גז ** 6 
xéracov )6* +54) | לל 34MSS 36 ?לֶאְו 6 רֵּנַאִּת-לַא | 22 * prb 1 6 60 

 | ז ** 6 םֶהיִלַא ,65 | Cp 15+-הוהי = |  | = <6, prb addםיִשְנַמ (6+ומשצ)
 )%* | >> <6םֶחְלָש (63* הָּוַה םָעָהדתֶא חלש) 388 6 1 ₪ *

. 
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 668 = הימרי 13—15,3

 -תֶאְו גלהל בֶרָחַה"תֶא הָוהְיֶאְנ תֹוחּפְׁשִמ עּבְרַא םָהיֵלֲע יִּתְדקְפּו
 :תיִחְׁשַהלּו לֵכֲאָל ץֶרָאָה תַמָהְּבתֶאְ םיִמָשַה ףועדתַאְו בחסל םיִבָלְּכַה

 היקב הָשנְמ ללגֿפ ץראָה תכלס לֶכל הלל םיתַתָנּ
 :םֶלָשּוריִּב הָשָעְרָשַא 'לע הָדּוהי למ

 כ דּונָי יִמּו .םלֶשּורְי ףילָע לָמָחְְיִמ ר
 :ִךְל םֶלָשְל ילֵאָׁשִל רּוסָי יִמּ
 יִכְלִּת ריָחֶא הָוהי-םִאָנ יִתא ְתְׁשטְנ ָּתֶא
 :"םֶחָּנַה תיא ךַתיִחְשַאְו ידע יִדידתֶא טאו
 לעֶראָה ייִרָעָשְּב הָרְזַמְּב םֶרֶזֶאְוז

 :ובש אֹול' יםָהיִכְרִּדִמ יִמעְדתֶא רַב ייֵתלַּבְׁש
 יםיפָי לּוחַמ יֹוָתונְמְלַא ילדו

 יםִיָרָהָצּב 9ךךש רוחב יםָא-לעי 'םהְל יתאבַה

 ס = ּתוְלָהְּ רי םאָתּפ ייל יִתְלַּפה
 ּהָשְפַנ הָחְפָנ הָעְבְׁשַה תֶבָכי הָללָמֲא

 הָרְפֲחְו הָשוְּב םַמּוי דֶעָּב הַׁשְמַׁש יהאָּב
 Bart יהוה םֶהיֵביֲא נפל ןֶתֶא בתל םִתיִרַאשּו

 יץְראהלַכְל" ודְמ שיִאְו" ביר שיא .יִנָּתְְלְ לכ *יִמָא יל" 10
 :ףינוללקמ .הֶלָּב יבוש נדאלו יִתיִשְנְאל

 תַעְּב ּךַב יִּתְענפָה ואֹול"םִא יבוטל ידתורש אלדםִא *הוהְי ירַמָאיי

 עמ לרב  לזרּב יעלה :יבאָה"יִתֶא 'הָרְצ תעְבּו יהֲעָר
 ךיִתואטחדילְכְבּו 'ריִחְמַב אל ןֵּתֶא ל ךיִתְרְצְאְו ךליחיי :"תֶשְחְנ
 4 516 א myllל 0 הָוֲעוְל || * 355 69% + דלָּכ | 5 * + 61 6 68 || ל >68%|
 6 * קזט 61 6 6%* || ל 6% םַחֵּנֲא דוע אלו? cf 8 | 7 * 356 יִרְעַּב | 68 ימע|
 5 6 ולְּבש ; 1 קזמ ּולְּכִש || %1 קזט 6 6 וּבָא | * 6 משב | + >6 || 8 *יל >68 |

)dtogr |636 םֶת--- | < 639 םָּיַה | %>6; 6 םהילע (+ 1) } = 612  lcלס ויָת--  
 ' 65486 םירוחב (= םיריצ? cf *) סזמ 6זזפ | 61 64 6 6 דש | * םיִלָבַחְו |
 : 1 קזט 6 20155 36 םהילע | *1 6 680 הָלָהָבֹּו | 9 * 0 8 הֶאְּב |

add ?ו שיא | 4 aטל <6 || זס * 66 םָא || ל 6 יִמ | 5 1 6 5 8 ןודָמּו,  
gMSS Q73, ו םלָּ | 8 א יִנ--,  peAncév pe 00566 || ? Q644 'ָהְדלכְּב | < 6  

crrp; ipsi MSSיִנּולְלקִי | זז * 66 ןַמָא | * 6 ינדא? | <  ve!יִנל--; קזמ 1 יִנּולְלְק  
 dub: al ףי) תורש ”vel W, al )הירש al ך(י)תוראש, גו ךְתיִרֶאש ₪ 4 יאש

(cf 3), 6 kareveuvévrwv 0076 || 5 <6? | * 6ךיתיראש  velטח6100\6מ6)  cf 
 םֶתַעְר | 6 םֶתְרַצ- הָבֹוטְל | < 6 לֶא | * 8 + ןֹופַצִמ; טפק (?)'צמ ביאה תא
 post 2 | 12 * ca 10155 69850 עדיה 6515 עַדויַה | * >68 | = 'צמ >5
 cf) 11°(; 6 תַשחנ ?BY | 13 = 17,3 || 5 61 6 65 6117,3| * >8; 186+6 6 ריחמ.



1 514-163 = JEREMIA 669 

 שארפ תְעָבְי אל 'ץֶרָאְּב יִּדֶבְיֲאתֶא "יִּתְרִבְעַהְוי* :"ףיִלּובָּנדלכְבּ
 ס דקת 'םָכיִלֲע יִפַאְב הָחְדְכ

 "ָתְעַרָי הָּתַא"יפ
 יִפְרְרִמ יל םֶקָגהְו" יִנֹקְפּו יֵנָרָכָז הוהְי
 :הָּפְרָח ךיִלָע 'יָתאְׂש עד יֵנֲחָּקּת יִּךְפַא ְּךְרֲאל"לַא

 ןושֶשל יל יךיִרָבְד יִהְי .'סַלְכָאְנ יִרָבְד יּוְָצְמִנ

 דו ינּפִמ וְלְעֲאָו םיִקֲחׂשִמ"דֹוָסְב יִתְבָשְיְאְלי
 :ייִנֲתאָלִמ םַָזִדיּכ יִּתְבַשְו דָדְּב

 יאפרה הָנַאמֹי הָשּונַא יִתְכַמּו "חַצָנ יִבָאְכ הָיָה" הָמָכ*
 פ ּונָמָאְג אל םִיִמ בכא "מכ יל יִהָיְהִת ויה

 הֶזהְי רָמָאהְּכ ןכָליפ
 דמַעַּת ינָפְל ףֶביִשַאְו יִבּושְתִיַא
 הָיִהְת יֵפְּכ לֶלזַמ רֶקְי איעותדםַאְ
 :םָהיֵלֲא בּושְתִאָל הָּתַאְו  ךיִלַא הָּמַה ּוָשְי

 הֶרוצְּב תָשחְנ תַמּוחְל הָּזַה םַעָל יִּתַתְּוי
 ךעיִשוהל יא ָךְּתַאהיִכ ל ּולְכּוידאלְו ְּךיָלֲא ּומָחְלַנְו
 :יהָוהְי"םאָניְךליִצַהְלּו

 פ | | :םיִציִרָע ףְּכמ ףךיִתַדְפּו םיִעָר דָימ ְּךֶתְלצַהְו
 :ירָמאל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יקי 6

 םיִנְּב" דל 'ּונְהְידאלו 'הָשא יִבָל חָּקְתאל*
 הָוהְי רָמָאוהֶכיִּבי :הָּזַה םּוקָמַּב "תונָבּ
 הֶּזַה םוקָמַּב םיִדוליַה תונָּבַהדלַעְו םיִנָּבַהְלַע

 13 51 6 2MSS Vrs לכְב cf 17,3 || % 412155 ֶּךֶלּובָנ | 14 = 17,4380 | * 0
(SB) roig17,4 | ל 6 אטא\ש  = cf 6; 1 6 8MSS 685 TAT—271196 יִּתְד--  

 éx6poig dou || 5 mlt MSS עג< + רשא cf 17,4 | %1 6 nonn MSS םֶלוע"דְע =
 17,4 | 15 == >66 || ל-ל 66 יִנְקַנְו; 1 ₪ יִנָמְקַנְו | 5 69 ףַא | >6% | 1

ad cfיִתאָשָנ יִּכ | 16 *1 ? 6 6 יִצָאנִמ; 8 יִּתְרַמָש 6 יתעמש || * 6 םֶלַּכ (םזפ  
vel17 * 65 זּפחֶאְו  || dl, cf6ףךבד | 5-5  Ez 2,8500( | 51 6 Q 28MSS Vs 

Karigxuou-(יִבָאְכַמ)  cf 6,11 || 18 55 6 oi Aurodvrég ueדֵרֲחָאְוְו ל 6 יִתאֵלָמ  

 oiv pou (יִנּוחְצְנ); 1 קנט םיִמָּצֲע יֵבֹאָכַמ 6 3 | * 6 אָפְרַא ףָאַמ) ןיאַמ; pזמ
 ג06 | << 5 [הֶוְתיִיָה cf 6 (הֶתִיָה היָה) | 5 1 קrמ 6 643 יֵמָּכ | * >6 | 19 * ומ

Cp 16,168?ו יֵלֲא | * 63 יֵנָפְלּו | < 63 ּובָשְו | 20 = >6 | 21 >6 |  
 sed cf 2° | 2 * >63%9 | * 68% + לארשי יהלא הוהי םאנ | 5 6 הָיְהִי |

 4 6 תַבּו ןֶּב



  16,4—I5הימרי 670

 :תאּזַה ץֶרֶאְּב םֶתוא םיִרֹוְּמַה םָתֹובֲא-לַעְו םָתֹוא תיָרְליַה םָתּמֲאלַעְו
 ּורבָקי אָלְו ּודָתָסִי אל ּותָמָי םיִאְלָחַת ייִתומְמא

 ּלְכי בעֶרָבּו בֶרֲחַבּו יְהִי הָמְדאַה יג נפל ןַמָרְל

 פ = :ץֶרָאָק תמָהְבְלּו 'םיִמָשה ףועל לְכָל םֶתָלְבנ הָתְֲו
 הֶוהְי רָמָאְו הָכְדיִב5

 םָהָל דנָּת-לַאְו דֹוּפָסִל דלתא לַחְְרמ תב אּובָּתלא
 -תֶאְו דָסָחַה-תֶא הָוהְידםֶאְנ" הָּנַה םַעָה תֵאַמ ימולש-תֶא יִּתְפַסָאיִּ
 *ורבקי אל תאוה ץֶרָאְּב םיֵּנַטְקּו םיִלדְג ּותַמּוי :יםיִמֲחַרֲ

 4 חרק אָלְו דֹּגְתִי אָלְו םהָל ָדּפְסִי-יאָלְו
 .תמדלע יומחנל :לבַאדלע 'םהל יּוסְרפְיאָלְוז
 :ֹומֲאדלַעְו ויבָא-לע םיִמּוחְנַּת סוָּכ יםָתֹוא ּוקָשָידאלְ

 פס  תוּתְשְלְו לֶכֲאָל 'םָתא תֶבָשָל אּוָבְתִיאְל הָּתְשַמדיִתִיְּוי
 לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא יּתֹואָבְצ הָוהְי רָמָא הכ יִכּפ

 לםָכיַמיִבּ םכיניִעְל הָּנַה םָקָּמַהְִמ תיִּבָשַמ יֵנְנֲה

 :הָלּכ לוק ןָהְח לוק הָחְמש לוקו ושש לוק
 לא ּוָרָמֲאְו הָלֲאָה םיִרְבְּרַהלְּכ תֶא הָּזַה םַעָל דיִּנַת יִּכ הָיָהְוַפ
 ֿגננע יהַמּו תאוה יהְלּודגַה העְרָה"לְכ תֶא גנילע הָוהְי רב המ-לע
 לַע םֶהיִלַא תְרמֲאְרי ּוניִהְלֶא הוהיל ּונאָטְח רֶׁשֲ ּונָתאַטַח הָמּו
 םיֲִחַא םיִהלֶא יִרֲחֲא וכליו הָוהי-םִאְנ יתוא םֶכיִתוְבַא ובזק-רשא
 םַּתַאְוי :ּורָמש אל יִתָרוּתְדתֶאְו ּובִָע יִתאְו םהל וחָּתְׁשִו םִוָָבעיו
 תּוָרְרְׁש יִרָחֶא שיא םיִכְלְה םֵכָּנִהְו םכיֵתְבאַמ יתושעל םֶתעְרה
 תאּזַה ץֶרָאָה לַעַמ םַכְתֶא רּתְלַטַהְו :ילֲא עֶמׁש יִתְלְבְ ערה יובל
 -תֶא םֵׁש-םָּתְדַבעו םֶכיִתֹבֲאו םָּתַא םֶּתְעַבִי אֶל ֶׁשֲא ץֶרָאָה" לע
 ס :והָניִנֲח םֶכְל וֵתֶאזאל רֶׁשֲא יהָליֵלְו םַמּוי" םיִרֲחַא םיִהְלֲא
 רֶׁשֲא הּוהְייַח דוע רֿמָאיאלְו הָוהְי-םִאְנ םיִאָּב םיִמְיזהַּנַה כי
 הלעָה רֶׁשֲא הָוהְיְיַחְדַא יּכי5 :םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ לאָרְׂשִי יֵנְּב"תֶא הָלֲעָה

 46 תֹומַּב 8 תומ | * 6%5 אלו | = ><6BAא (5% 655 = ₪) | % 69 +
atrav) | 75 <63* || 6 °° <685 |ויהי | 5 * >6 | 6 םֶחְזְרַמְּב (66 0/6000  

 5 6 אל | <1 6 636 ודדגתי | 41 טופ וחרקי | * >6, 41 | ל * 6 סֶרֶפִ |
 b 1 prb 6 2/155%5 6 םֶחָל | < 6 םֶלְבָאְּב 1 ft לבָא-לע | 4 69 םֶחָנְל א

nonn MSS Vrs Dת | g * <6 |םָמְחַנְל + 5 | < 6 ותזא | 8 * 6 תיַבְּב? | ל 1 6  
 ל 6% םֶביִמיִּב | זס * >6 | ל 1 6 650 הָמ | 12 * >6 || ל 6 םֶבּבְ )8 דוָּבְל |

cf 7.14 66 ורמאי  | prb dl | » 68 JR:13 **>6  



16,16—17,5 JEREMIA 671 

 הָמָש יםֲחיִּדַה רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה לֹּכַמּו ןופָצ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשִי ןנְּביתֶא
 חלש יִנְנַה8ַ* ס :םָתּובֲאַל יִּתַתָנ רֶׁשֲא םֶתְמְדַאלַע 'םיִתְבָשַהְו
 יםיליצ םיִּברְל הֵלָׁשֶא ןכיַרֲחָאְו םּוְניִדְו הָוהידִאְנ םיָּבַר יגל
 יָניִע יכל :םיִעְלְסַה יִקיִקּגַמּ הָעְבג"לָּ לעמו רַה-לְּכ לעַמ םּודָצְ

 :יניע דג םָנּוע ןּפצנאָלְו נפל רתְסַנ אלי םניכרּדלכילֲ
 יִצְרַאתֶא םֶלְלַח לַע םֶתאָּמַחְו םָנֹוע הָגָׁשִמ הָנושאְר יִּתְמלָשְוי
 פ  יִתָלַחְנתֶא ּואְלָמ םֶהיֵתָבֲעֹוְתְו םֶהיִּוקַש תָלְבְִּ

 יהָרְצ םיְָּב יָסּונָמּו יָעָמּו יִּזָע יהוהְיּפ
 ורָמאְוְו ֶרָא"יַפְפַאמ | ֹאבְי םיוט לא
 :ליעומ םָּבויִאְו לָבָה ּוניַתובא ּוֵלֲחָנ רֶתְׁשְַא

 :םיִקְלֶא אל הָּמֵהְו םיִהלֲא םָרָא ל"הָׂשֲעֲהי
 םעיִדוֲא תאּזַה יםַעָּפּב םֶעיִדֹוְמ יִנְגַה ליי

 פ  :הָוהי יִמָשיִכ ּועָדְיְו יִתְרּוְבְנ'תֶאְו יִדָיתֶא

 לזר טַעְּב הָבּותַּכ הָדּוהְי תאָטַחי ל
 םָבל ַחּולדלע ּהָשּורַח ריִמְׁש ןְרּפצְּב

 -לע םֶהיֵרְׁשֲאו יםֶתּוחְּבְזִמ םֶהיֵנְּב רָב ;יָכיִתוחְּבְזִמ יתונְק
 ּביִתורְצֶאהילָכ לףליח הָדָשַּב יִרְרַה :תוהְבּגַה תֹועְבָג ילע ןנער ץע"

 יְילּובְג לבבי תאָמחְּב "ית ןּתֶא זמ
 ל יִּתְתָנ רשא ְךֲתָלֲחנִמ ְֶבּו הָּתַטַמָשְו+

 ָתְעָדְאָל רֶׁשֲא ץֶרָאְּב ּךיִבְיֲא-תֶא יִּדיִתְדבעֶהְו
 ס | ּ'דְקּות םֶלועדדע יֶּפַאְב 'םָּתְחַרָק שדי

 יהוהְי רַמָאו הָכ5

 15 * 68 תיִּב cf238 | ל 16 nonn MSS 869 םיִּתִחַּדַה cf 23,8; 6 וחְּדָנ |
aj1csל sed prb23,8 | 16 *1 6 0 םיִניִדְל  cf6 6 םיִּתְבַשהְו  prb5 1  

sine as); prb dl |םיבר םידיצל, 566 קזפ ל 61 | 17 = >6* | 18 >6 (5*  
ny |6% + הָּתַא | ל 6 תַעְר | << 66 ₪6 ששפף | 21 * 1 6 668  * rg 

 5-5 קזמ 1 6 6 'ג"תַא םעיִדֹואְו יִדָיתֶא | Cp זָל, 1-4 >6 | 8 'ק-לעו .
gloss; trsp]1701155 0364 םהית-- )םת—( | 8;3>**2+שאו ו. ,'זכ  ca5 1 6  

 5 מסממ MSS +-"לָּכ 3 "לכ NOR | > ca 90155 06 by], prbl 6 3 Tל3ָ"לע[
trsp + | * 3a8b. 4385 = 15,13. 14 | Sl c ca 51** ‘ה, prb51 'ַג | 3  

ca37) לכ, MSSזבל  et trsp ante15,13 | 5 >8 || << 8 'בג[ב]  ose 8 cf 
 150MSS ל ףלּובג | 4 **1 ₪ ךְדי שו; 0 ףִּדְבְל ּתטַמָשְנְו 8 ףיִּתטַמְשּו | ל 03*
 6/00000ש de, 3MSS ףיתרבעהו ; sed cf 15,14 A | סהָמדק לָּתִתַּס |

 d KOr דקית | 5 = 6



 2 הימרי 17,6--9

 ועְרֶז רֵׂשְּב םֵׂשְו םֶדְאָּב ָמְבִי רֶׁשֲא רֶבָגַה רּורֶא
 ובל רוסי הָוהְיְְִמּו
 בוט אֹוכייְּכ הָאְרִי יאָלָו הָבְרעֶּב רֶעְרעְּכ הָיָה

 ס יבשת אָלְו הָחְלְמ 'ץֶרֶא רֶּבְדּפַּב 'םיררח ןֵכׁשְ
 :וחַטְבִמ הָוהְי הָיָהְו הָנהיּב חַמְבִי רֶׁשא רָבְּגה ְּךורּבי
 רויִשְרָש חשו לַבּוי-לַעְו םימדלע לותָׁשְֲֹעְּכ הָיָה

 ןֵגעֶר ּוהָלָע הָיָהְו םח אָבְייְּכ יאר יאָלְ
 :יִרָּפ תושעְמ שיִמָי אָלְו גָאָדי אָל תֶרַֹּב 'תָנָשַבּו

 :ּונָעְַי 'יִמ אּוָה ׁשֶנָאְו ילָּפִמ בלה בָקְעַ
 תֹויְלְּכ ףחּב בָל רקח הָוהְי נאס

 : :ויללעמ 3ורְפַב וכ שיאל יתַתְלְו
 טָּפָשַמְב אל רֶׁשעי הָשע לי אָלְו רנד יארק

 :לָבָנ יהי ֹויִרֲחַאְבּו ּונָבנעי מי יִָמּ
 :ּונׁשְּדְקִמ 'םוקמ ןושארמ' יםורְמ דובְכ אָּקְכי
 ושבו ךיִבְעְלְּכ .הֶוהְי לֵאָרְׂשִי הָנָקַמי

 פ 1: "הָוהְיתֶא םיִיַחד'םיִמ רֹוָקְמ ּוָבְדָע יִּכ יָת ץֶרֲאְּב :ירּוסי

 :הָּתֶא יִתָלִהִת יִּכ הָעָשּואְ נעשה אָפְרֶאְו הָהְי יִנֲאָפְריײ
 :אָנאּובְו הָזהְְדרַבְד הָיִא ילא םיִרְמָא הָמָההָּגַה
 ךירחא "הערמ ו יֵּתְצָא-אל ינאי

 ָתְעַדְי הָּתַא יִתיּואְתַה אָל שּונָא םֹויְ
 :הָיָה ךִיְנְפ חכג יִתַפְש אצומ
 :הֵעְר םויַּב הָּתַאדיִסֲחַמ הָּתַחְמַל יִל"הְיהְּת" לאל
 יִנֲא הָּתַחֶאלַאְו הָמָה ּותָחָי יִנֲא הֶׁשְבֲא-לאְו יִפְדְר שבי

 : :םרבש ןורְּבש יהנְׁשִמּו הער םּוי םָהיֵלֲע יאיֵבָה
 לב ּואָבָי רֶׁשֲא 'םֶעְייִנַּב רַעָשַּב תְדַמַעְו ּךְלָה ייִלֶא הֶזהְי רַמָדהֶכיִפ
 6 3 66 אל | ל Vrs dub; 6 ¢v ,)חרדיDם nonn MSS 600% 3 םיִרוחְב |
 6 Vs ץראָב | 7 ג! וחָטבֹמ | 8 * 6 ׁשֹרָש | * 66 אל | 1c K63 ג אר
 06 הֶאְרַי | ו > | 9 5 4? | ל Gf מו | זס 5 16 64MSS Vrs ןמבו |
 5 1 6 531155 Vrs תֶתְל cf 32,19 | © 16 Q ca 130MSS Vrs ןיָב-- א ֹוכְרדִּכ |
 4[ c ca 80155 Vrs} cf 32,19 || זז * 6 ארק || <-* 66 אל ורשע 36 אל רשע |

mitאָרָמ | 13 30 ' dlקסטטפ  vel0 וימי | 12 * 6% םֶרּומ | < ל >1;6? ונשדקמ םורמ  > 
 MSS ירּוסְו, ₪1 0 recedentes a te) cf( [TD 36 ע6] ףיררוסו | ל ותַרָּכִי (אָמ) |

 5 <6 || * prb add | 14 1? ִּתְלַחֹות | 15 >6 || 16 = זק? | ל ? 66 ףדרמ (?'רמ)
 AE(3) העְרַמְּבִ) | זז >8*6) || 18 1 איבה | "ג הָב-- | 9 *>6| * 0 םעָה 6+ מע



8 JEREMIA 673 

 םֶהָלֵא ָּתְרַמְאְויי :םָלָׁשּורְי ירעש לָבָבּו וב ּואָצָי רֶׁשֲאַו הָדּוהְי יל
 םֶלֶשּורי יִבָשְי לָכְ הָדְוהְידלְכְ הדּוהְי .יִבְלמ הָהְירַבְ ּועָמָש

 םָכיֵתּושפְב ּוָמְׁשַה הוי רֶמֲא הַּכיי  ם  :הָלאָה םיִרָעָשְּבםיִאבַה
 "יאָלְו= :םָלְׁשּורי ירעְׁשְּב םַתאֵבֲהַו תֶּבַשַה וב אָשַמ ָּאְׂשִּתלַאְ
 ושעת אָל הָבאָלְמ דלָכְו תֶּבַשַה םִיְּב םֶכיֵּתָּבִמ אָשַמ ּואיִצות
 ועָמש אלו :םֶכיֵתֹובֲא-תֶא יִתיִוְצ רֶׁשֲאַכ .תֶּבשַה םוידתֶא 'םֶּתָשְִּקְו
 תַחְק יִתְלָבְלּ עמו יִתְלַבְל יםָפְרָעְדתֶא ושקינ םָנְזָאתֶא ּוטָה אָלְו
 איִבַה יּתְלְבל הָוהְיָאְנ יֵלֲא ןּוָעְמְשִּת *ַעְמְשמִא הָיָהְז :רָסּומ
 תָּבשַה םוידתֶא שקל תֵּבְׁשַה םויְּב תאּזַה ריִעָה יִרְעָשַּב אָׂשַמ

 :םיִכָלְמ תלה ריִעָה יִרָעשָב ואבוי :הָבאָלמלכ הבת ִתְלַבְ
 יםֵהיֵרְׂשְו הָּמַה םיִסּופַבּו בֶכְרֶּבייִבְכְר דֹוָד אָסְּכדלַע םיִבְׁשי םיִרָשְו
 ואבו :םלועל תאֹּוַה-ריִעָה הָבְשָיְ םֶלָשּור יִבָשְיְו הָדּוהְי שיא
 רֶהָהדְוִמּו הלפְׁשַהְַמּ ןֵמְינַּב ץֶרָאַמּו םלָשּורי תֹוביִבָסִמּו הָדּוהְיִרעמ

 תיּב הָדות יְִבְמּו הָנובְלּו הָחְנִמּו חַבָזְו הָלֹע םיִאְבְמ בֶנֶַהְִמּ
 תֶאָשייּתְלַבְלּו תָּבַשַה םוי-תֶא שּדְקְל יֵלֲא ּועְמָׁשִת אל-םַאְו*ז :הָוהְי

 הָלָכֲאְו ָהירָעְׁשִּב שא יִּתַצַהְו תָבַשַה םּוּב םֶלְשּוַי יִרַעשְּב אָבּו אָׂשַמ
 ס  הָּבְכִת אָלְו םָכְׁשּוְי תֹונְמְרַא

 סּוק< :רְמאָל הָוהְי תֶאָמ ּוהָיְמְרי-לֲא הָיָה רשא רֶבָּרַהי 5
 ירָצויַה תיַּב דָרָאְוּג :יִרָבְּדתֶא 'ְךִעיִמְשַא "הָמָשְו רצויה תִיּב תדרי
 השע אּוה רֶׁשֲא יִָּבַה תַחְשְנְוצ :םִינְבָאַהְלַע הָכאָלְמ הָשע ּוהגַהְ
 יִניַעְּב רֶׁשְי רֶׁשֲאַּכ רַחַא יִלְּ והשעיו בָׁשְו ירָצויַה דָיָּב יִרָמַּ
 הָּזַה רַצויכה5 :רומאל יִלָא הָנהיְדרַבְד יהי ס :יתֹוׂשעל ירָצויַה
 ידיְּב לָמִהַכ הָּגַה יהָוהְיְדָאְ לֵאָרְׂשִי תיִּב םֶכְל תושעל לכּואדאל
 הָכלְמַמ לַעְו יוג-לע רָבַדַא יענָרל :לַארְִׂ תב ידְיְּב םָּתַא"ַּכ רצויה
 יִּתְרַבִּד רש ותְעְרַמ אּוהה יוגַה בֵׁשְו :דיבָאַהְלְו לץותְנלְו שותְנל

 ד ני

 20 6A; 8* = 4 | 2r< 6 ּואַצִּמ לַאְו | 22 *1 81 לא[; 6 ?hl 6 שקי |
 23 * 62 + םֶהיֵתֹובֲאַמ | * 0 עומש 1 6 6₪ יֵלֲא עומש; א עמוש | 24 * ש

cf 33,11 | 27 626 1 םיִאְבִמְּו  | sed prb dlc 6 | 25 = add6 | ל 0 וב < 
 םִא הָיָהְו | Cp 18, 2 *1 6 669 םָׁשְו | * 699 עַמְשִּת | 3 * 3+ הוה רַכָּכ |
 ל 1 6 ה אּוה"הַנָהְו א ּוהֵּנָהְו | 4 * 3 רַמחַה יִלְּכ | * 41 6 695% (mז MS 'ב) |
 < 1 6 664 ויָדָיְב | 4 16 69 ויָניֵעְּב | < >3 | 6 <= >6 | * 69 (רצויה 'חְכ)

prb dl || 7° 6 répac@) 8 ef tantum si 35 יִדיִּב | 623 יִדְּב | 5% >64,  

 ענָר םָא | * >625%, 3 = 4 + סורה cf 1,10 | 8 * 6 וָתְעְרִלָּכִמ | ל 41
c 603 )8% = A). 



 674 | הימרי 20—18,9

 ענרופ ס ול תושעל יִּתְבְׁשִח רֶׁשֲא הָעְרֶהְלִע יִּתְמַחְגְו 'ויֵלֲע
 יִגיִעַּב יהֹעַרָה הֵׂשֲעְויס :עטְנלְ תונבל הָכְלְמַמ-לֵעְ יוג-לע רָּבַדַא
 ביִטיֵהְלי יִּתְרַמָא רֶׁשֲא הָבּוטַה-לע יִּתְמַחְנְו יִלוקְּב עֶמְׁש יִּתְלַבְל
 םלׁשורְ יִבָשוילַעְ "הֶדּוהידשיאדלֶא יאָנְרַמָא הָּתַעְוּ ס :ותוא
 םָכילע בֵׁשֹחְו הָעְר םָכילע רצוי יִכְנָא הֵּנִה 'הוהְי רָמָא הָּכ רמאל'

 :םֶכיִלְלעְמ'ּ םָכיִכְד" ּוביִמיֵהְו ָעְרַהָּכְרדִמ שיא אנ ובוש הָבָשַחִמ
 עֶרָהוְּבל תּוָרְרְש ׁשיִאְו לג ּוניתּובְׁשִחַמ יִרְחֶאְיִּכ שָאונ ּוְרְמָאְויי
 פ :הֶשַעַג

 הָלָאָּכ עַמָש יִמ םִיּנַּב אָנדּולאש הֶוהְי רַמָא הָּכ ןכְל

 :לֵאָרְׂשִי תָלּותְּב דאָמ הָתְשֲע תֵרְרעְׁש
 ןוגָבְל גָכׁש יֵרְׂש רומי בעיה

 :םיִלְזֹונ םיִרָק יםיִרָז םִיִמ' 'וִׁשְתַנִ-םַא
 ורטקי אושל יֵמַע יִנָחְכַשדיִכ5

 םלוע ליב םֶהיִכְרדְּ יּולְָכַיַ
 :הָלּולְס אל 'ִּרִּד תֹוביִתְנ .תָכַלל
 םלוע תקורש הָמַשֶל םצְרַא םּושל6

 :ושארַּב דיִנָיְו םשי היִלָע רבוע לב

 יבוא פל | םציִפַא םיָָיַרכ
 ס | :םֶדיא םנְּב "םֶאְרֶא יםִנּפדאָלְו ףֶרָש

 הרות דבאת-אל יִּכ "תּובָשַחִמ והָיִמְרי-לע יִהָבַׁשְחַנְו ּוכָל ּוֹרְמאיַופ

 איִבָנִמ רָבָדְו םֶכָחִמ הָצַעְו ןֵהֹּכמ
 ויִרְבְּדילּכ"ַלֶא הָבישקִנדיִלַאְו "ןושֶלַב הּכנְו ּוכָל

 :יָבירְי לוקְל עָמְשּו יִלַא הָנהְי הָביֵׁשָקַהיפ
 :םֶהְמ| ייָׁשְפַנְל הָחּוש ּוָרְכִיִּכ  הָעְר הָבֹוט"תַחְּת םֶלָשְיָהְיפ

 ּךְתִמַחדתֶא ביִׁשָהל הָבּוט ֿםָהיֵלֲע רב .ףינפל יָדְמַע ורָכְז

 9 65 6 7* | זס *16 0 עַרֶה א הָעָרָה | *ל 36 ול 'טיהל, קזל 1 תֹוׂשֲעַל
 ול ₪6 8 (6? םֶהָל) | נצ * אנ >6 | * 1 דלֶאְו | << >6% | + >6% | 12 6 6
 ה | :41?יּרש 'מ; כז ןוירש רופָּכ | ל 1ותשני | = 1? םיִרָה יִמיִמ |

rsp hue’ ]155% יִלּובש; 6 יִלְבַח | <  mlt9 ולשכו | ?  rs * prb lc 
frt sic 1 | * GZ481155 4 חורְּב  ca16 0 תקירש; 1 < 650 תקירשו | 17 3  

 םָהיביזא | = >6 | 41 6 Or 634 םָאְרַא | * 6 םוי | 18 * 63 ׁשְחַנ | ל 8
 תָבָשַחַמ | < 3 ּוהָּכנ | 3 ונֹוׁשְלְב | < לא >6, קזפפ הָשקְננְו] | 8 1 6 6

 יביר | 20 = 6 (יל) לושכמ ּונָמְט יִשְפַנְל הָחיִש ּורְּבד יִּכ, 568 6 2
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 בֶרָחיִדְודלִע םֶרּגַהְו :בָעְרָל םֶהיֵנְּב"תֶא ןת כָל
 יְִרַה ּיְהָי םֶהיִשְנַאְו 'תֹונָמְלַאְו תֹלָּכַׁש םֶהיִשְנ יהָנְיְהָתְו
 ית :הָמְחְלמַּב בֶרָחְדיִכְמ יםֶהיִרּוַתַּב

 יםֲאְתְּפ דּוָדְג םֶהיִלְע איִבְתִדיִּכ 'םֶהיִּתַּבִמ הָקָעָז יעַמָׁשִּת>י

 יל ּגְמִמ םיִחפּו נכלל יהָחיׁש כי
 תֶנָמַל יֵלֲע םֶתְצַעלְּכתֶא ָּתְעַדְי הוי הָּתַאְו’

 ייֵחֲמָּת"לַא ְּךיִנַפְלִמ 'םֶתאָטַחְו יםָנֹוע-לַע רַּפַכְּת-לַא
 ס | םֶהָב השע ְּךְּפַא תַעְּב ךיֵנפְל יִםיִלְָשְכָמ ניהְו

 ףינקּזִמג "שרח רצוי* קָבְקב ָתיִנֲקְו לה להְזהְי רַמָא הָכי 19.
 רעש חַתַּפ רֶׁשֲא םֹגְה"ְְב איִג-לֶא תאָצְוְוי :םיִנֲהְּכַה יִנָקְִמּוי םַע
 יִּתְרַמִאְוי ְיֵלֲא רּבְדַארָשַא 'םיִרְבְרַה-תֶא םָׁש ָתאָרָקְו 2
 הָוהְי ּרַמָאהְכ יםַלָשּורִי יִבָשיְו יהָדוהְי יכלמ הָוהְידרַבְד ּועָמִׁש

 ל רֶׁשֲא הָּוַה םֹוקְמַה-לע הָעְר איֵבֵמ יֵבְנַה לארְשִי הלא 'תֹאָבצ
 הֶּזַה םֹוָקְפַה"תֶא ּורְַנַ יֵנָבָזע רֶׁשֲאָעְי* :ויְנֶא הָנָלִַּת ּהָעְמְש
 יִבְלַמּו םֶהיִתוְבַאְו הָּמֵה .םּועְדידאְל רַשַא םיִרָחַא םיָהלאָל י ֹוב-ורַטקיו
 לעַבַה תֹוֲמְּב"תֶא ּונָבּג** :םִיַקְנ םּד הָּנַה םוקָמַהדתֶא למ הָדּוהְי
 ייָּתְרַּבְד אלו" יתיוצדאל ירשא ילעבל תולעי שָאָּב םֵהיֵגְּבדתֶא ףרשל
 -אָלְו הֶוהְידְאִנ םיִאְּב םיִמָיהּנַה כל ס :יבְלדע הָתְלָע אָלְו
 :*הנרהה איגדםָא יִּכ םֶּנַהְְְב איִגְו תָפַּתַה ידוע הֶּזַה םֹוקמל ארק

 בָרָחּב יִתְלַּפַהְו הנה םוָמְמּב '5ַלָּוְריו הְָוהְי תצע"תֶא תְקבוז
 לֶכֲאָמְל םֶתָלְבַג"תֶא יִּפַתְגְו םֵׁשְפנ יִשקְבְמ 'דָיְבּו םֶהיֵבְיא יֵגְפִל
 הָמָשְל תאֹוַה ריִעָה"תֶא יִּתְמׂשְו*י :ץֶרָאָה תַמַהָבְלּו םִיַמְׁשַה ףועָל
 יםיִּתְלַכאַהְופ :יָהָתֹּכַמ"לּכ"לַע קְרָשִיְו םשו ָהיֶלָע רבע לַּכ הָקְרׁשִלְו
 21 * 1c 654 הניהת | * prb add || >> prb 1 םיִנְרַה | 4 63A 'בו | 22 * 6

ft add | * lc Q ca 6oMSS iW cf 20, 6יֵהְּת | * 6 םֶהיֵּתָבְּב | < >6 | %  
 היל |23° 6 םֶתֹנֲֹ | * 652 םֶתאְטַחְו | < 1 חַמִּת (חַמַּת) | dlc 0 ּניִהְו;
 א ּויָהְו 6 יִהִי | 6 םֶלָשְכִמ 3 םיִכְלְשִמ | Cp Ig, 1 * 6 i | ל 5 63+
 יִלָא | == שרח >6%3; 6% שָרַח (רַצּונ?) רּוצי? || 4 53155 'קּוַמ 636 'זמ ָּתְכַלהְו
 36+ ֶתַ cf( נס) | << 65 יַהֹּבַהַמּו | 2 * 1 6 068 תיִסְרַחַה א תֹוסְרֲחַה |
 ל 41155 + הֶלֵאָה, 6 'אה 'דה-לָּכיתא | 3 * 6+ םֶהיֵלֲא | * 6 הֶדּוהְי ׁשיִאְ |

et trsp , ad17,20 | $<6 | 4 1 6 6 ואלמ  cf5 6+ הָלֶאָה םיִרֲעְׁשַּב םיִאָּבַהְו  
prb add 6) 7,31 | * <65][[7,31 | * 8 לעבל 7,3ז תַפּתַה | *ל >6,  cfבַאו | 5 ' 

 6-6 65% cf 7,31 | 6 cf 732 | 4 >6F | ל 86 םיִגְרַהַה 732 | 7 3:
 34,20 || 5 6 0005ש sed 3% al karadkdww [ ל 6 רי  תצעתֶאו | 6 6 יֵדיִבּו |

 8 cf 18,16 al || * sic ca 7oMSS; 1MS 6 ּהָתָּכִמ | 9 * 6 ּלְכֲאְו



 | 6 | הימרי 16

 רּוצָמְּב לבי ּוהָעְרְדרָשְּב שיִאְו םָהיִתְנְּב רָשְּב תֶאְו םֶהיִנְּב רׂשְּב"תָא
 תרבְשו 10 :יםׁשְפַנ יִשְקַבְמּו םַהיִביִא סל ּוקיִצָי רֶׁשֲא קוצָמְב
 \רָמָאדהְּכ יָת ָתְרַמְאְויי :ְךֶתוא םיִכָלְהַה םיִשְנַאָה יגיִעְל קְּבְקַּבַה
 רֶׁשֲאּכ תאֹוַה ריִעָה-תֶאְו הָּזַה םעָה"תֶא רֿבְׁשֶא הָכָּכ 'תֹואָבְצ הוה
 ורְּבִקִי תָפְתְבּוי רוע יהפְרהל לכוידאל רַשַא ירָצויַה ילָּכייתֶא רּבְׁשִי
 ויָבָשוילּ יהָוהְייָאְב הֶזַה םֹוקמל הָטַעָאּי :רוּבקְל םֹוקָמ ןיאמ

 ןכלמ יּתְּו םכְשי תב יָה :תָפְתְּכ תאזַה ריעָה-תֶא יתתְלְו
 םֶהיֵתְּגַּג"לַע ּורָטק רֶׁשֲא םיִּתְּבַה לָכָל םיִאמָּמַה תֶפְּתַה םוקְמּכ הָדּוהְ
 אָבוצ ם :םיִרַחֲא םיקלאל םיִכָסְנ ָּךִּפַהְו םִיַמְׁשַה אָבְצ לכל
 :תיֵּ רע רמי אָבְּנהְל םָש הָוהְ וָחְלַש רֶׁשֲא תָפֹּתַהְמ ֹוהְימְר

ee noe 

 רשא pik תֶא .הירק-לקילעת | תאזה ריִָהלֶא למ ננה

 ירבְּדיתֶא עמ יֵּתְלבְל םָמְרע-תֶא ושקה יִּכ ָיָלֲע יְִַּּבּד
 תי דיִנָנ ריָקְפיאּוהְו ןקכה ראב רּוחְׁשַפ עַמׁשיני 0

 תֶא רּוְׁשִפ הכו :הָלֲאָה םיִרָבִּדַהתֶא אָּבִנ ּוהָימְריתֶא הָנהְי
 ןמְנִּב רעשי רשא .תֶכָפִהִמהיילע ותא ןתיו 'איָבנַה ּוהָימְרִ
 -תֶא רּוָחְׁשִפ אצינ יִתָרֲחַּממ יִהיופ :הָוהְי תיֵבְּב רשא ןֹויְלֲעָה
 הוה אָרְק רּותְׁשַפ אָל ּוהיִמְרי ויל רַמאיַו תֶכָפְהַמַהְְוִמ ּוהָיִמְרִ
 ְְנָתְנ יִנְנָה הָוהְי רָמָא הָכ יּכ+ סם :יביִבָּסִמ רֹונָמ"םַא יִּכ ךֶמש
 -תֶאְו תואר ְּךיִניֵעְו םֵהיֵבְיֲא בֶרֲָחְּב ּולְפִנְו יבא" יל רוגַמל

 תתנו ברב 'םּכהְ יהלָבּב להו ביל יב ןַתֶא הוה
 ילָּכ תַאְו יהָרָקִיײלְּכ"תֶאְוי הָעיְִודלְּכדתֶאְו תאזה ריִעָה ןָסח"לְּכתֶא
 םּוִאיִבָהְו 'םּוחָקְלּו םּוזְזְבּו' יםֶהיֵבְיֲא 'ִדיְּב "ןִּתֶא הָדּוהְי "יכְלמ תורָצוא
 אובָת" לבו יִבְׁשַּב כָל ּףתיִב יבש לכו ירּוחְׁשַפ התאו :הלבְּב
 םַהְל תאֵּבַנ- רֶׁשֲא ְּךיִבֲהֲא- לֶכְו הֶתַא רַבְקִּת םשו תּומְּת 'םשו
 פ :רֶקְׁשִּב

mit MSS * | iQה+S<ל >6 | זז * >6 || ל >6 | = 634 רש: ||  
 אָפְרַהְל | * 56% | < >6 || 12% 6א ןֶכ יִּכְו b sic 64; 6B+MSS ante םוקמל,
 3 קס ויבשוילו || < 6 תֶתָל | :3 6 םֶתאָמַטִמ; 1 קמ 6 8 םיִאָּמִמִמ | 15 **>6|

Cp 20, 1 add (gloss) | 2° 6ל 0 איִבמ || < 1 לע | 5 6 + ָהיִרָפְּכ לָּכ-לעֶו |  
oikou Aroreraypévov ||חטגְמ  évוהָּכַּו | לל >6 [5 16 6 -לֶא | 5% 6  

 3 == >6 | ל >6* | 4 *ו ךל >6 | ל 6 + ךְתּואְו 46 | 5 6 יִדיִּב | 4 6 םֶלְגִהְ |
 < >6 | *6 (םָּכִהְו | 5 == >6 |? 6 ְּךֶלֶמ | < >6; ₪1 | 4 6 יִדיִּב | < 6לא ויביא |

 “ >6 (85 sol םווזבו א) | 6 * >6 |? 6 לָבָבְבּו | = >68א (8* = .₪)
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 לָבּותו יִנָּתְקזח תֶּפֶאְנ הָוהְי יִנָתיִתָפ
 :יל געל הָלָּב םויַהלָּכ קּוחׂשִל יִתְְָה
 אָרְקא דֶשְו סָמַח /קֶעְא רבא יבמ
 :םיָהילָּכ םֶכֲקלּו הּפְרָחְל יל הָוהְרַבְד הָיָה
 ומָשַּב 'דוע רּבדַא"אָלְו .יּנְרְקזָאדאְל יִּתְרַמָאְו

 יָתמְעעְּב 'רָצָע תֶרעּב שא ייִבְלָב היָהְו
 :'לָכּוא אָלְו ילָכְלּכ יִתיאְלִנְ

 ּוניִּנַנְו ּודיִגַה ביִבְּסִמ רוְגֶמ םיִּבַר תָּבּד יִּתָעַמָש יִּבּ
 יעְלצ ירש"  ייִמלָש שוֶנָא לָּ
 :ּנַמִמ ּונֲתָמְקִנ הָחְקַנְו ול הָלְכּוְנְו הָּתְפִי ילּוא

 ולָכְי אָלְו ּלְׁשָכ יִפְדְר" ןְּײלַע ץיִרְע רּוּבַנְּכ *יִתוא הָנהיְויי
 וחַכְׁשִת אל :םלוע תַמְלְּכי ּוליִּכָשַה אָלִיַּכ דאָמ ּושָּ

 בָלְו תוְיְְכ הָאֹר 'קיצ ןָתּב יתואְבָע הוה
 פ | = ּויָביִרתֶא יִתיִלּג ףילא יכ םֶהֵמ ְךְתָמְקנ הָאְרֶא

 יהוהְי-תֶאי ּוְלְלַה הָוהיִל ריש
 ס :םיִעָרְמ דָיִמ ןֹווְבָא 'שָפְנדתֶא' ליִצָה יּכ

 וּב יִּתְֵלְ רֶׁשֲא םִיַה רּוָרָאיצ
 :ְדוְרְב יהְידלא יִמִא יֵנְתַבְײרׁשַא םוָ

 רמאל יִבָאדתֶא רַשַּב רָשַא ׁשיִאָה רוָרָאיפ
 :ּוהְחְמְש חָמַש רֶכַז ךןֵּב ָּךְלְדלְי

 םָתְנ אָלְו 'הָנהְי ְןפֶה-רַׁשֲא םיִרָעַּכ אּוהַה ׁשיִאָה "הָיָה

 :'םִיָרָהְצ תַעְּב" הָעּורְתּו רֶקּבַּב הָקָעָז עַמָׁשִ
 ירָבַק מא יֵלִיַהְּתַו םֶחֵרֿפ יֵנָתְתֹוָמֹאְל רֶׁשֲא ד

 יִתאָצְנ םָחֵרַמ הנ הָמַכי* :םָגֹע תֶרַה ּהָמְחְַו
 פ | ּויָמָי תָשְבְּב ּלְכִיַו ןֹוגְנְו לָמָע תֹוארל

 7 6 תקחח (£ = ₪) | 9 * 6 הוהי םַׁשתָא רֹּכְזָא אל ( 6 ֹומָׁשֹתָא) |
 ל 6. | 5 6 | 5 66 רעב (?) 5 רֶעְבִתַו || < sic 4 | ' ins 6 9 תאָשְל | 6
 ומלש, 1 4 | ל 6 ועְלַצ רש 1 4 | < ₪ add | זז I“ תא | לל 6
 ediwEav kai vofjgaL oUk tloUvavro ּולְכִי אל לָּכָשַהְ ופדר | = 6£ םָתֹּטְלְּכ

 םֶלּועְל | 2 cf 2 | * >6 | ל prb 16 21155 SA קָדַצ 4 1120 |
 13 ** 6 ותא | ° prb add | 15 * >6%69 | ל >6 | 16 * 1 יהי שס 8
 5 6+ ףַאְּב 6 ופָאְּב | * 16 Vrs pnw) | = 3MSS 6S םירהצַּב | ז 6

 6%3 רב.



 678 | הימרי 2-12

 ָךֶלַּמַה ויָלֵא חלשַּב הָוהְי תַאַמ ּוהָיִמְרִילֶא הָיָהְררֶשִא רֶבְּרַהי 1
 :רֹמאָל ןהּכַה הישע הָינַפְצדתֶאְו הילר לוחְׁשַפזתֶא ּוהלקדצ
 ונילע םֶחָלג לֵבָּבִּרַלַמ ירֲצאָרְדכּובְנ יִּכ הֶוהְיתֶא ּונדְעַב יאנ-שֶרְּדי
 ס :ונילעמ הֶלַעַיְו ויתאָלפְנ- לָכְּ ונתוא הֹוהְי הֶׂשֲעְ לא
 הוהְי רַמָאהּכּ 4 ה הָּכ םהיִלא הנקי רַמאיפ

 םָכילע םיִרְצַה + ord לבב למת םָּב paler םָּתַא
 יִנָא יִתְמַחְלִנְו :תאְּזַה ריִעָה ךוּת-לֲא :םתֹוא יִּתְפַסֲאְוי הָמּוחל ץּוחַמ
 :לודְג ףצקבּו "הַמחְבּו "ףַאְבּו הָקְזֲח עורְזַבּו הָיּוטְנ ְךיְּב סֶכְּתִא
 רֶבָרְּב הָמַהְּבַה-תֶאְו םָדֶאָהיתֶאְו תאוה ריִעָה יֵבְׁשו-תֶא יִּתיִּכַהְו5
 \ הדּוהידדלמ והָיְקְדצתֶא ןּתֶא הָוהְידֶאְנ ןכיירֲחַאְ}ז :יּותָמָי לוד
 "ןֶמורֶבְּדַהְִמ תאוה ריִעְּב םיִרָאְׁשִנַהיתָאְו םֶעָהתֶאְווויִדְבְעְדתֶאְ
 *דיִבּו םֶהיִבְיִא "דָיָבּו ילבּבְ"ךלמ רַצאְרְדְכּוְבְנ דב" בָעְרֶהְְוִמּו בֶרֲחַה
 אל ילָמָחָי אָלְוי םֶהיֵלֲע *סּוחְידאל בָרָחיִפְ 'בָּכַהְו םשפנ ישקַבְמ
 | ::םחרי

 -תֶא םֶכיִנָּפְל ןתנ יִנָנַה הָנהְי רָמָא הָּכ רמאת ּהָּזַה םַעָהְלֶאְו
 בֶרָחַּב תּומָי תאוה ריִעְּב בשיה* :תֶוָמַה ָרָּב-תֶאְו םייחה רה
 :הָיָחְ כיל םיִרָּצַה םיִלָשַּה לע לֵפנו אצויַהְו 'רֶבּדַבּ "בערב
 אלו הַעְרְל תאְּזַה ריֵעְּב ינֿפ יִּתְמְשיִּכ< :ילֶלָשְל ישְפנ ףְל-הַתִיָהְ
 ס :שָאָּב ּהָפְרְשּו ןתַּנִת לָבָּב ךֵלַמ"דַנְּב *הָנהידםָאְנ הָבּוטְל
 הוהְי רַמָא הַּכ דוָד תיֵּבי :היהְי"רַבְד ּועָמש יהוה למ תובל

 יקׁשֹוע דיִמ לוב ּוליִצַהְו יִטָּפָשַמ קל ויד
 הָּבַכְמ ןיִאְו ּהְרְעְבּו יִּתְמַח ׁשֵאְכ אַתְּ

 ::םהיללעמ עֶר יִנָּפִמ

(nonn MSS ina) |קם 21, 2 5 אנ >6 || ל >6 | 5 >6; 1 6 050% ּונְתֶא  
 3 5+ ָּךֶלמַה קמ 56 1; 6+ הֶדּוהְי ךְלִמ | 4 ** >6 | *ל >6 | 5% >6 | 6

Plc 01 || 6 * 6 "יזלכזתא |  A=לֶא | = >6 | 5 * 6 ףאְּב | ל >6; - 
Vrs ji | °° <6 |68 || ל 1 6 261155  dl 6 gMSSזמ pדתֶא | 5 6 ּותַמָו | 7 *  

cf 13,14 |8 םּוחָא  prblec197.9 | + 66 םָּכַהְו | 8  cf6 ] 6 6 יִדיִּב |> >6 46  
 אג 69; קזפ 1לֹמֲחֶא | * קזפ 1 6 םַמֲחְרֲא (£ םחרא) | 382 || * 5
 בערב 38,2 | * >65%א | < al 6 5 et 38,2 (6 rpocxwpiiou ל?( | 4 7?1לא

sed 6+) cf 382ול >6 | >5,  ' || )t ada)יי 0 הָיָחְו  K66( | °1 6 ( 
cf8 (S"==) | 12 * 6 kpiuaיַּב |? '\5 + רמאת nזס = <6 || זז * 6  | (Sk) 

 Kai 0060009016 || ל 656 וקשע sed cf 22,3 || 5 1 6 Q mlt MSS Vrs םכ---
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 להָוהְידַאְנ" ירָשיִמַה רּוצ קָמעֶה תָבָשי לא יִבָנָה
 :'ּוניִתּונועְמְּב אוְבָי יָמּו ּוניִלָע "תחייִמ םיִרָמאְה |

 יהוהידםָאְנ םכיללעמ יָרְפַּכ םָכיֵלֲע יִּתְדְקָפּוי+
 :ָהיִביִבְס-לְּכ הָלְכָאְ ּהָרַעַיְּב שא יִּתַצַהְו

 רֶבַּיתֶא םָ תְרְּדְו הָדּוהְי למת דל הָוהְי רמָא הכי 2
 דָוָד אפּכילע בָשיַה הָדּוהְי ְלֶמ הָוהְוירְַּד עֶמְׁש ָּתְרַמִאְוי הּנַ
 הֶוהְי רָמָאֹוהַּככ :הָלַאָה םיִרְעָשַּב 'םיִאְּבַה ְּךֶפעְו "יִדְבַעו הָּתַא
 הָנְמְלִאְו יםּותְי 'ּגְו יקושָע דָיִמ לּוזְנ ּוליִצהְו הָקְדִצּו טֶּפָשִמ ֵׂשֲע
 ּושָעְםָא יִּב+ :הֶּזַה םֹוָקַמַּב ּוכּפְׁשִּת"לַא יֵקְנ םֶדְו וסמְחַּתילֶא ונתדלא
 םיִבָשי םיִכָלִמ הֶּזַה תִיָּבה ירעָשְב יּואָבּו הֶּזַה רֶבְּדַהדתֶא ושעת
 םָאְו5 :'ומעו יוָדָבעו 'אוה םיִטּוּסַבּו בֶכְרְּב ימיִבְכְר יּואָחַּכקלַע דיל

 הברְחְלִיכ הוהי"מאְנ יתְַּבְִ יּב הָלֲאָה םיִרבְדה"תֶא ֿׁמְׁשִת אל
 הָדּוהְי למ תיּילע הָּהְי רֶמֲאֹוהָכיְכי ס :הֶּנַה תִיּבַה הָיָהְ

 ןונְבְלַה שאְר יֵל הָּתַא דַעְלִּ
 :הָבָשּונ אל םיִרָע רָּבְדַמ תישא אָל"מֲא
 ילכו שיא םיִתְחְשמ ףילע ייתָשּדקְוז

 :שֶאָה-לַע ּוליִפהְו יורא רַחְִמ ות
 הָמלַע ּוהעַרלֲא ׁשיִא ּורָמֲאְו "תאּזַה ריִעָה לע "םיִּבַר םִיּג ּורְבָעְו

 -תֶא ּובְע רֶׁשֲא לע ּורְמֲאְופ :תאְּזַה הָלֹודְּגַה ריִעָל הָבָּכ הָוהְי הָשָע
 ס  :םּוְדְבַעַיַו םיִרֲחַא םיקלאל ּוָוַחְּתָשיַו םֵהיֵהְלֲא הָוהְי תיִרּב

 ול ּודְנָּת" לאז יתמְל ּכְבְּת-לַאופ
 רוע בּושי אֶל יִּ ךלהל * ֹוכְב ּוָכְּ
 ס :ותְלֹומ ץֶרָאתַא 'הָאְרְו

 תַחַּת ךלמה יהדוהְי ךְלַמ והשיב םֶלָשלֶא הָוהְיְדרַמִא הָכדוָּב

 ייפ :דע םָש בּושידאְל הזה םקְמַהְִמ אָצָי רשא וי ּוהָיְשאְ
huac) £06 (חדסמס6ו  dub;(ףיִלַא) | * >66 || <  prb crrp; 6 DW:13 =  

 תַחָי 6 ּונּפַחִי) 3 [הָוְתאָי ene; ft sicl | 5 prb 1 6 Vrs ּונָתָנְעְמְּב
 (ּנָנעַמְּב | 14 ** >6 | 0 22, 1 6 דָרְו ךל | 2 * קזפ 16 6 ָּךֶתיִבו | * 6

63MSS Vrsזז[55 689 | || %  © || add?ַהְו | ב *1? קשע, 6 ו 2112 || ל ' 
 לאו | 4 * 6 17,25: 13,13 || => 68 'ד אסכדלע || < 60 רו | 4 60 הָּמַה יס

prbcKויֵדְבעו 6 םֶהיֵדְבעְו | ! 6ל םַּמעְו | 5 6 ושַעַת | 6 0 ובָשונ, 1  
 הָבְׁשּונ (ריע) | 7 *1 6 68י יִתאֵבַהְו | * 36% = 4 +ודָיב; 6 תיִחָשַמ שיא
 וליִשְכְו? || 8 * >6: םזס 61 | " '8 + הָלֹודְגַה | צס *1 6 63 תַמְל | * 1 6 63 אָלְ

 הֶאְרִי | זז = >65 | 12 *1 6 112155 Vrs םָא יִּכ
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 הָאְרִידאְל תאּזה ץֶרָאָה"תֶאְו תּומָי םש ותא 'ּיקְגהרֶָשַא םוְקְמִּב
 שקד +

 ספ ודק
 טַּפְׁשִמ אָלַּב ויַתולעו קָדַצדאַלְּב ֹותיִב יהְנּב יוהי

 ירַמֹאָה 4 :ֹולוָּת אל יולעפו םָּנֲח ב ּוהָעַרְּב

 "נוח ול עָרְקְ םיִחורְמ תילו תומ יתיב 'ילהנְבָא
 יזִרָאָב הָרָחְתְמ הָּתַא יִּכ ְּךלֶמִתַהי :רָשָשְּב תֹוׁשְמּו דִראָּב ףּפְסְ
 ביפ :'ל בוט זָא' הקְדִצו טַּפְׁשִמ הָשָעְו הָּתְשְו לָכֲא אָֹלֲה יִבָא
 בוט זָא ןויְבָמְו ןנֶעְיד

 :הָוהְידֶאְנ יִתא "תַעהַה *איָהדאלַה
 ךְעֶצְּבלַעדָא יִּכ | ְִּלְו ךיָניע ןיא יכיל

 פ :תֹוְׂשֲעל 'הָצּורְמַה"לַעְויקְׁשעֶה7לעֶו ְּךֹֿפׁשִליִקְנַה-םַּד לע
 יהָדּוהְיּךֶלֶמ ּוהָישאְיְְּב םיִקוְהִילֲא הוהְי רָמֲאדהְּכ כלי

 יתוִחֲא יוהְוי יָחֶא וה ול ּודְּפְסידאְל
 : 'הדה יוהי ןודא יּוה ול וָדַּפְסיהאָלי

 ךֶלָשהְו בּוחְס רבי רֹומֲח תֶרּובקיִ
 ס גשרי ירֲעׁשִל הָאְלֲהַמ

 לוק יִגִּת ןְׁשְּבַבּו יקֲעָצְו ןּונְבְלַה ילע>*
 ְיָבֲהְאְמ"לְּכ ּורְּבְשַנ יכ םיִנְכַעִמ לקו

 עַמְׁשֲא אָל יִּתְרמֲא 'ךיַתוְלשְּב ךילַא יִּתְרּבדיי
 :יֶוקְּב ְתעַמְׁש-אְל 'רִכ  ךורועְּנִמ ףּכְרד הז

 וכלי יִבָשַּב ךיַבַהֶאְמְו 'ַחּורה'הָעְרִת ךוערילָּביי
 :"ּךִתַעַר לָּפְמ ּתָמַלְכִנְו ישבּת זַא "יִּכ

 םיִזְראְּב 'יִּתְנַּנְקִמ ןונָבְלַב ייִּתְבְשי
 :הָדליִּכ ליה םילכח ךְלדאַבְּב יּתְנהַניהַמ

 ז2 * 6 יִתיֵלְנַה | 13 ** 6 הָנֹּבַה 64 64 +יוה | ל 1 6 טז ֹותָלעַפו |
 14 * >6 | ל 1 6 6 66 ףֶל ָתיִנָּב | < 38 יֵּתָּב | %ו >6 | 6 יערק 1
 ול ערקו | *1 6 68 םיִנֹולַח (ץel וינ-כ jel ןֹופָס | 15 * 62וָחָאְב 6*ג בָאָחַאְב;
 14 | °° 16° KV | (6v15b aliter)6< אוה | * 69 ךתעד | 17 *15+6 6 קשע |
 ל 1 frt הצורמ 66 6% pévov (חצר?) | 18 *1 דלע )6( | * 6 (3*6 (ota + ילע יוה
 הּוַה שיִאָה; ft 56 1 | = 69 חֶא | = >6 (8* תוחא . . . .ודפסי אל | 6
 ֹּכְבַי אלו | * >6 | גס 8 םִיַה רָבעַמ 6) | 2: * 1 ְךַתְוְלָשְּב 60 '539 ְךַתָאֹלְמְּב
 62 ףךְלשְכְמַּב (2 6 ד. הסקטחד006ו (cov | * 9 'מאו | < 616 6 | 22 * 5 םעְרַת |
 ל + 1 ַחּורָה | < >30| 5 6 ךיבַהא | 23 * 0 ּתְבָשי א יִּתְבַשי | * 0 תנַנְקִמ א

 יִּתְנַנקִמ ('נקמ) | < >5 | % 0 ּת--; 1 prb 6 630 nh | < >6; 6 לוו
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 הָדּוהְיְֶלָמ םיִקיְהְיב ּוהָננְּכ 'היָהָייםַא כ הָזהָי-םֲאָנ ַנָאדיַח+
 ישְקבְמ 'דָּב ךיּתַתְנו5 ָךנָקְתַא םֵׁשִמ "כ יֶניֵמְי דיילע םָתֹוח
 למ רֵצאָרְדכּובְנ ךיְבּו" םָהיֵנְפִמ רָֹנָי הָּתַא"רֶׁשֲא יִדיְבּו ָָשֶפִנ
 לע ְְתַָלְי רֶׁשֲא ְּמא-תֶאְו ְךְתֶא יִּתְלַטַהְו :םיִדְשַּכַה יִךיָבּו 'לָבֶּב
 ץֶרָאָה"ילֲעֶו*ז ּותּוִמְּת םֵׁשְו םֵׁש 'םָתְדליִדאְל רשא 'תָרְחַא ץֶרָאָה
 ס | ּובּוְׁשְי אל 'הָמָש םֵׁש בּושְל" םֵׁשְפַנ"תֶא םיִאְׂשִנְמ םה רֶׁשֲא
 וָּב ץֶּפָח ןיא "יִלָּכְסַא ּוהיְנְכ יהָּנַה שיָאָה" 'ץּופְב הָזְבִנ יבָצְעַהי
 :'ּועָדְאְל רֶׁשֲא 'ץֶרָאָה-לַע 'ּוכְלְשָהְו יועְרזְו אּוָהי 'ּולָטּוה יעוד

 פ :הָוהָיירַבְּד יִעָמָש ץֶרָא ץֶרֶא ץֶרֶא
 ימי חַלְצודאָל"רֶבָּג ירירע הֶּנַה שיֵאָה"תֶא יֿבְתַּכ יהוה רָמָאוהָּיפ

 בשי שיא ֹועְרּוִמ חלצי אל יּכ
 ס :הָדּוהיְּב דֹוע 'לשומג דֵוָר אָּפַּכקלַע

 :יהָוהְיםָאָני יָתיִעְרמ ןאצדתֶא םיִצּפְמּו םיִדְּבַאָמ םיער יוָהי 3
 םָּתַא יִמַעְדתֶא יםיִעֹרָה םיִערָהְדלַע לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא הוהְי רַמָאדהַּכ ןֵכָל

 םֶכיֵלֲע דקפ יֵגָנַה םָתֹא םָתְדִקְפ אָלְו םּוחּדִּתַו יִנאֹצתֶא םֶתֹּצָפֲה
 לּכִמ ייָנאצ תיִרָאְשְתֶא ץּבקַא ינאי :יהָוהְיםַאָני םָכיֵלְלעַמ 'ֵעָר"תֶא
 ּוְפּו ןַהְוְנלַע ןָהְתֶא "יתבשהו םֶש םֶתא יִּתְחַַּה"רׁשַא "תוצְראָה
 אָלְו ּותַחְואָלְו דע ּואְריִידאלְו םּועְרְו םיער םהילַע יִתמְקַהְ ברו
 ס :הוהְי-םֲאְנ יּודְקֶּפִ

 יקיִהצ חמַצ רֶוָל יִתֹמְקַהְו הוהָימֲאָנ םיִאְּב םיִמָי הגה
 :ץֶרָאְּב הָקָדִּו טָפְשִמ הָשָעְו ליִּכָשַהְו למ ךלָמו
 חט ןּכְׁשִי 'לָאְרְשְִו .הָדּוהְי יעשת ּויָמְ

 ספ  'ּנקְדצוהְוהְי  ואְרְקִירָשַא וָמְׁש-הָ
 72 3% רֶׁשֲא הָוהְייַח רוע ורְמאָיהאלָו היהְי-םאְנ םיִאְּב םיִמְייהַּנַה ןָל

 24 *>6£3 || ל 1 6 6 היהי היָה | < >66% |25 * 01 6 6 | ל >6; 61 | <6

 6 יִריִּב | 26 *1 6 6 ץֶרֶא | * >6 | 6 ָּתְדַלָיַס) | 27 * 16 6 דלֶאְו | ** >6:
 םש >3ע || 28 * >636 | * >66 | = >66 || 5% 6636 יִלְבְּכ; 6+ 1 | * 6 יכ, 3
 ןֶכילע | 625g | >6 |" 658 | *1 6 6 ץֶרֶא | ףס ** >66 | * 66% בתָּכ |

Cp 23,6 | * >6 | * 6 לשמ |  exkhpurrov 8 abdicatum | 5-65 >2MSS665 6  

 =r 6% םֶת-- | >6 | 2MSS>2 6 | ° 68 pרָכ | =<6 | 3 * 66 יִמע |
c 3315.16 | 550ל 65 לפדלע | <6 ץראה | 62 יִּתבַׁשהְו | 4 -- >6 | 5.6  

 קֶדַצ cf 33,15 | 6 * 6 עשונו, +1 | * 6* םלשוריו 6 33,16 | = קזפ 1והַאְרְקִי (
kipiog lwoedex | 7. 8=6 + 5 206% וארקי | 9% 66 MSS33,16(; 56עב והו--,  

SDN. 66) 4.4ס | 7 *  in 6 post16,14.15,  
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 2 הימרי 23,8--7

 א הּוהְי"יַח"םֲא כי :םירצמ ץרעמ לָאְרְש ֹינְּביתֶא הלעה

 מעל פר יקב בל רש ה
 ו יורָבְע רָבָגְכּו רוש שיִאּכ יִתיִיְ
 :יּוָשְְק ירָבְּדי יֵגְּפִמּו הָוהְי ןנָפַמ
 יץֶרָאָה הָאָלְמ םיִפֲאָנְמ יב

 ירָּבְדִמ תֹוָאְנ יֵׁשְבָי ץֶרָאָה הָלְבֶא יהָכָא יִנָּפְמדיִּ
 :*הָוהְי] :ןכ-יאל םֵתְרּובְגּו הָעְר םֶתָצּוְרִמ יִהָּתַ

 -םָאָנֹי םֶתָעְר ייִתאָצְמ יִתיֵבְּבדםג ּופָנֶח "ןָהפ"םנ איָבָניםַנייָּכיי

 ּהָב ּולֹפָנְו 'ּוחַּבי הָלַפאְּב יתוקלקלחכ םָּהְל םָּכְרַד הָיְהְי ןֵכָלי*
 ם  :'הָוהְידמאָנ  םֶתְְּקִּפ תנָש הָעְר םָהיֵלֲ איִבָאדיִּ

 לעַבב ובנה  הָלְפַת יִתיִאְר ןִרְמש יאיִבְנְבּוי
 ס  :לֶאְרְשיתֶא יִמעְדתֶא ּועתִיַו

 לֶקָשַּב ּךלֶהְו ףֹואְנ  הָרּורַעָש יִתיְִר םלֶשּוְִי יִאְבְנַבּוי
 וְתָעְרַמ שיא 'ּובָש-יִּתְלַּבְל יםיִעָרְמ יַד" ּוקּזח
 : :הָרֹמעכ ָהיֵבְׁשְיְו םִדָסָּכ ל יִלּויה

 םיִאבְַה-לע תואְבְצ הָוהְ מאהל כלי
 ׁשֹאָר"יִמ םיִתְקְׁשִהְו הנעל םָתֹוא ליֵכֲאַמ יֵנְנִה
 ימָכְל) סם :ץְרָאָהילְכְל הָּפְנֲח הֶאְצִי םֵלָׁשּוְרי יֵאיִבְנ תֶאַמ יֿכ

 םיִאְּבנַה םיִאָבָּנַה יָרְבד"ילע עְמְׁשִת- לֶא תֹואָבְצ הָוהְי רֿפָא-הַּכיפ
 :הֶוהְי יֵּפִמ אל רבי יְּבְל ןוזח" 'םָבַתֶא הָמָה םיִלְּבְהַמ
 םֶכָל הָיהְי םּוְלָש הָוהְי 'רָּבִּד יצאנְמְל' ירומָא םיִרָמָאיַ

 :הַעְר :םכילע אּובָת"אְל ףרמא ובל תּורְרְשּב דלה לכל

 7 ל 6 תיִּב (6* Ss) Aa6v?( | 8 * <6; ₪1 41 = ) | ל 6-- לכ || < 'ז >8 |
 4 >6, קזמ 41; 3 יִנָּב | < 16 6 םֶחיִּדַה 65523 וחְּדנ | * 6 םֶבשיִו | 9 * 6'בנַּב|
 5 6 רּובָש | * ןַײ רוצע | 4 36 גי | << 6 ודובְּכ רֶדָה | זס = >6 |
 b 255 63% ₪9 33 הָלֶא | < 6 'דמה | 4 >6** | זז == 6 איבנ"םג ןַהכ |
 ל prb 1 6 68% (mars) A יִתיִאְר | 55 >6 || ז2 * 6 6 0 | 5 6 ּוחְדְנְו |
 © >6 || 14 = 6 םיָּבַר יִדַיַ) | * 16 6 בוש | 15 69,14: ** >6 | 16 * 1 לא

 b-b 66 (3% sine ast) || = 6 םֶהָל םִיִלְּבִהַמ יִּכ (3% ג הָּמַה) | < 6 םֶּבְלִמ ןוזֲח
 < 6#3 אלו | 17 5 dlc Vrs, sed antea 1 6 Gi | °° lc 3 יִצַאנִמל

 רַבְד | < 1 6 644 לכלּו | 5 61 c 6*%%ג || < 6ְּךיֶלֲע.



JEREMIA 68331—23,18  

 ירבָד בישקה-יס וָרְָדיתֶא 'ֵעָמָׁשְִ יאָרְו הָוהְי רֹוָסְּב מע מ יב
 :יִלּוחְי םיִעָשְר פ עָמְשיַו

 'שאָר לע = לָלּוחְתמ ירעֶפְו הֶאְצְי 'הָמַח יהוהְי תֶרַעְסיהָּנַהי
 וּבְל יתּומְזִמ "ומיִקַה-דִעְו ותשע-דע הּוהָייְחַא בּוש) יאָ

 :"הָניִּב ּהָב ּונְגוְּבְתִּת םיִמָיַה תיִרֲחֲאְּב

 ּצָר םֶהְו םיֶאיֵבָּנַה"תֶא יּתְָלׁש"אְל=
 ּואָּבִנ םַהָו םֶהיֵלֲא יִּתְרַּבְדיאְל

 יִרָבְ יועמשיו יִדוסְּב ּוָדְמַעְדיםָאְוְ?

 ס | םָהיללַעמ ַעְרְמּג עֶרָה םָּכְרַּרִמי 'םּובָשיִו יִמַעְדתֶא

 יהָוהְי-םֲאְני ונֲאְָאדאל י נא םיִרְּתְסַמַּב שיא רֶתְפִי"ָאי
 :הָוהְיםֶאְנ אָלָמ יִנֲא ץֶרָאָה"תֶאְו םיִמָשַהתֶא אלַה

 יִמְשְּב יםיִאְּבִּנַה םיִאָבָּנַה ֹורָמָארׁשַא תֵא יִּתְעַמְׁשפ
 יֵאְּבִנ םיִאְבנַה יֹבֵלְּב 'שיה יֵתָמ"רַע5 :יִּתְמְלַח יִּתְמָלַח * רמאל רקש
 יימש ימַעדתֶא חיִּבָשַהְ םיִבָשְחַה :םָּבִל "תְמְרִת "יֶאיִבְנּו רקשה

 והערְל שיא פסי רֵׁשֲא םתמולחּב
 :לַעְּבַּב ימְׁש-תֶא םֶתֹובא ּוָחְכׁש רֶׁשֲאכ
 יםולח רַּפַסְי םולח וָּתִא-רְׁשַא איִבָּנָה 8

 תָמָא יִרְבִּד רֵַּרְי ותא יִרבְּד רֶׁשֲאְו
 :הָוהְי"םִאְנ 'רָבַהְדתֶא ןָבֶּתְלְהַמ

 :עֶלָס ץצפי שיטפְכּו 'הָוהְי-םִאְני שָאְּכ יִרָבְד יהָכ אּולֲהפ
 :והעְר תֶאַמ שיא יִרָבְד יֵבְגַנִמ הָוהְיםֲאְנ םיִאיִבָּכַהדלַ ינָגַה ןְבָלי
 :"םָאְנ מאיו :םנושל יםיָחְקלַה יהָוהְי-םֲאְנ םיִאיִבָּכַה"לַ יִנְנָהי

(cf 22) pW] | ° prb 41 6עמשיו; 1  S(E)V6 | ל >6; S(E)Y NI18 *16  
prb lc1רָבְּד א יִרָבְּד | 19.20 = 30,23.24 || 19 **  Q mlt MSS Eda6379,  

 626 הוהימ רעס | * קזמ 244; 6 'חו 36 'חְב | = 6 רעסל?; 1 רעס ₪ 3023 |
 4 >6 || * ;incert 6% אובָי | 20 * 6 דוע אלו | = >6" | < 6 תַּמְּמִמ |
 4 >63 cf 3024 || ב1 prb 1 6 6” אלו | 22 * 3 אלו | * 6 ּועמש םָאְו

vel359*6 'שיו; 1 4 | = 6 םּובָשַה ימעדתאו | 4 >66, ₪ 41 | 23 * 3  
rpopnrevoucwק םיהלא | ל 9 | 24 7 >6% | 25 * 65 ' elִקמ י יָהְלֶא ץ' 

 (6* 8 (rp | ל 8 כ םלח | 26 * 6389 שי | *1?בל בָשִיַה| 1
 קזפ יִאְּבְנְו | %6 תמזמ? | 27 ** 6 יתְרַומתֶא ַחּכשְל | 28 :*16 6 ומלח | *6+

al | *°>6Ff | 30. 31 <65 |29 * >30ג:  | prb add cf 29aיֵרָבְּד ןּכ;  
 בז *5 >6 | ל 6** םיִכְלְשַה pr םיח--? | © 6* rpognreiag ץגשעטסמ6 || *6 

 םּונ ּומּוניו? 355 3% הוהי םאנ.
44* 



 684 | הימרי 2-3

 ימַעְדתֶא ּועַתַיַו םּורּפסִיו יהֹוהְי-םַאְנ רש תֹוָמלֲח "יִאְּבְנְלַע ייִנָנָה 3:
 "אל יליעוהו םיִּתִיְוַצ אָלְו םיִּתֲחלְׁש-אְל יִכֹנֲאְו "םֶתּוזַחַפְבּו םֶהיֵרָקְׁשְּב
 ס : יהוה הָּדַה-םַעְל וליעוי

 | לרמאל ןָהכדוא יאיִבָנַהְא הּזַה םֶעָה ךלאשוחיכו
 םֶבְתֶא יִּתָשַטְנְו 'אָשַמהַמתֶאי םָקיִלַא ּתְרמִאְו הָוהְי אַׂשַמהַמ

 יִּתְדְקַפּו הָוהְי אָשַמ רַמאי רֶׁשֲא םֶעָהְו ןהכַהְ איִבָּנַהְו :הָוהְידםָאְנ
 וָרְמֲאְת הָכ5 :ותיֵּב-לעְו אּוָהַה ׁשיִאָה-לע

 :הָוהְי רּבְד"הַמּו הָוהְי הָנָעְהַמ ויחאדלֶא שיאו והר" ׁשיִא
 וָבְּד יׁשיִאָל הָיָהִי אָשַמַה יִּב דועּורְבְִת אל הָזהְ אש

 ניהל תוָאְבְצ הֹוהְי  םייח םיִהְלֶא יִרְבּדתֶא םֶּתְכַּפַהְו
 הוה רָּבְד"יהַמּו יהוהְי ְךנְעזהַמ איִבָּנַה-לֶא רמאת הכי
 להְוהְי רַמָא הָּכ ןַכָל *ֹורַמאּת הָוהְי אָשַמ" א

 הָוהְי אָׂשַמ הזה רֶבְּדַהדתֶא םֶכְרָמַא ןעֶי
 :הוהְי אְׂשַמ ּורָמאְת אֶל .רמאל םֶכיִלא חַלָשָאְ

 םֶכְתֶא יִּתְשטְנו אש םֶכְתֶא ייִתיִשָנְו יִנָנַה ןֶבְלפ
 :לינּפ למי םֶכיֵתּובַאלְו םכל יִּתַתָנ רֶׁשֲא ריִעָה-תֶאְו

 פ :ַתֵכְׁשִת אל רֶׁשֲא םֶלּוע תּומְלְכ םלּוע תּפְרָח םכילע יִּתַתָנְוּ>

 לכיה יְֵַל 'םיִָעּומ םינאת ידיד לגָש הנה וי יִנָאְרַהי 4
 םיִקוהְוּב 'הָינְכְידתֶא לָּבְּבְִּלַמ רַצאָרְדכּוִבְנ תָלְנַה יִרְחֶא הָוהְי
 םֶלָשּוְריִמ ירּגְסַמַהתֶאְו ׁשֵרָחָה"תֶאְו 'הּוהְי יִרָשתֶאְו" הָדּוהְיידָלִמ
 דּוַָּהְו תרְכַּבַה יִנָאְתּכ דאָמ תֹוָבֹט םיִנאָּת דָחֶא דָּּדַה :'לָבֶּב םָאְבְיַ
 פ | !'עְרמ הָנְלָכֶאְתִאל רֶׁשֲא דאָמ תוָעָר םיִנֲאְּת ידָחֶא

 והיִמרי הָאֹר הָּתַאזהַמ יִלֶא הוהְי רָמאי
 דאָמ תובט תובטה יםיִנָּאְּתַה םיִנָאָּת רָמאָו

 32 ° 6 praern 27 | ל ca 251155 יֵאיִבְנ; 1 קזמ 6 3(6) יִאְּבָנ םיִאיִבָּנַה |
 <- +6 | % 6 םֶתעּותַבּו | < 055 לעוהו || >63 | 33 *16 6 איבנ |> | =1
 6 69% "מַה DAN | 35 16 ca 451155 Or “ל | 36 * 8+1 6 6 ּורְּכְוַת | 6 שיִאְל|

pr6; 3 שיאה < == || prb add | vs 37 Sxרבדה | 5% >6,  e4* רבד צ > 
 איבנה | * 6 הָּמָלְו | 5 6+ּוניֵהלֲא | 38 >6 | ל 6+וניהלא | 3910

bt >6, prb dl sol NWS )16 5יִתאָשַנְו |  vel50155 9 יִתיִׂשָנְו  

 AE3Y NW) | =< <6 | 40 1 prb‘ תַמְלְכּו | Cp 24, ד *1 ידוד | ל 1 6
 (?Vrs םיִבָּצִמ || < Va ּוהָיְנְכִי | >5, frt 1 6 GBSh םיִרָשָה-תֶאְו | * 6 6%

koi 0% rAngioue (6B) vel rAovgioug )6%%3( | * nonn 560010  
 הָלֵבָּב | 2 < 65 רַחַא | * 68 ןֶעֹרַמ | 3 * <,
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 ס = :ערמ הָנְלָבְאְתִאל רֶׁשֲא דאָמ תֹוֲעָר תּועְרֶהְ
 לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי רַמֲא-הְּכפ :רמאָל יִלַא הָוהרַבְד יָה

 הֶדּוהְי תּוָלְנ"תֶא ריֿכַאְַּכ הָלֶאְה תובטה םיִגָאָתּכ
 :הָבוטל םיִדשַּ ץרא הזה םוקְמַהְדְִמ יִּתְחַלָש רֶשֲא
 יתאְּזַה ץֶרַאה-לע יםיִתֹבְׁשַהַו הבול םָהיֵלֲ יגיע יס

 - הָיָהֶא יִפֹנֲאְו םֶעָל לויה הוהְי יא יִּב ימא תעדל בל םֶהל יִּתַתנִ
 רֶׁשֲא תֹועָרָה םיִנֲאְתַכְו ס :םבְללְכְּב יִלֶא ּובָשְידיִּ םיהלאל םָהְל
 למ ּוהיִקְדצתֶא ןֵּתֲא ןַּכ הוהְי רַמָאו הבי יערמ הָנְלכֲאַת-אל
 תאֹּוַה ץֶרֲאָּב םיִרָאְׁשִנַה םלשּורי תיִרָאָש ו תֶאְו ויִרָשתֶאְו הָדּוהְי
 תֹוְכְלְמַמ לָכָל יהָעְרל העוול םיִּתַתְּופ :'םִיִרְצִמ ץֶרֲאּב' םיִבְׁשיַהְו

 -רָשַא יתֹומְקְמַהלְכְּב הללו 'הָניִנָשְל לׁשְמְלּו יהּפרַחְל ץֶרָ
 -דַע רֶבָּדַהדתֶאְו בָעְרֶהדיתֶא בֶרָחַה-תֶא םֶב יִּתְחְלָשְויי :םָׁש 'םַחיִּרַא
 ס :יטָהיֵתּובַאלו םָהָל יּתַתְנרְׁשַא המאה לַעַמ םֶמֶּת

 הָנָׁשִּב הָדּוהְי םָעדָּכדלַע והומרודילע הָיָה-רְׁשַא רּֿבְּרַהִי 2
 תיִנשאַרֶה הָנָשַה איה" הָדּוהְי למ ּוהָנְׁשאְידָּ םיקיוהיל תיִעיִבְרַה
 םַעְדיָּבילע *ִאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִי" רד רֶׁשֲא* :'לָבָּב ָּךַלַמ רָעאְָרְדּובְנ
 והָיָשאיל הָנָש הָרְׂשְע ישלַשדמ3 גרָמאל םלָשּור רבשיחילְּב לֶאְו הָדּוהְי
 הָיָה הָנָׁש םיִרְׂשעְ ׁשֶלָׁש 'הֶז הָּזַה םּיַה דַעְ הָרּוהְי ףל | ןומָאדןב
 oe :יםָּתְעַמְׁש אל רּבַדְ יםיִּכְׁשַא םכילַא רּבַדֲאָו "יִלֶא הָנהְיְ"רַבְד
 םָּתְעַמְׁש אָלְ ַתְלָשְו םַּכְׁשַה םיִאָבָּנַה ויָדְבֲעלכ-תֶא םכילַא יהוהְי
 וָּכְרִּדַמ ׁשיִא יא-ובוש רמאל5 :יִעְמְשל יָבָנֶזִאתַא םֶתיִטַהְאַלְ
 םֶכָל יהוה ני רֶׁשֲא הָמְדֲאָה-לַע ֹובָׁשּו םכיללעמ ַעְרָמּו הָעְרֶה
 םיִיֲחַא םיִהְלָא יִרָחא ּוכְלָּתילַאְופ :םָלֹוע-ַעְו םלועדןמל םֶכיִתֹובֲאלְ

ati de - 

al | Cpa25 4 cp 36 |r°1מ r3 תֶאְו | ל >6; ק alc 37MSSםיִּתְחַּדִה | זס  
 6 211155 6? -לֶא | ** >6? ;a48( קז תינשארה ו הָנ--) | 2 ** >6 | ל 16 6
 -לֶא | < >0+ | 5 <6 | 3 10 * >6 | = <6 | 41 6 D 16Mssכשַה |

ct7,2s || * 616 66 | 166 7,25.26 | *1 6 66 חַלָשֶאְו  ee 6 | vs 4 prb add 
 al רבע | 4 cf 66> < || אָוְנִיכ5MSS 66 D 6 ] 5 5 אנ >6 || ל-ל 16 6#יִּתַתָנ |

 6 * 6 לא



 686 הימרי 2-20

 אָלְו םֶכיִדָי יהֵׂשֲעַמְּב יִתוא ּוסיִעְכְתְאְלְו םֶהְל תֹוֲחַּתְׁשַהְלּו םֶדְבָעְל
 יהָשַעַמְּב יינוסעכה ןעמל יהָוהְידםָאָני י יִלֶא םָּתעַמְׁש-אָלְו :"םכל עַרָא

 -אָל רֶׁשֲא ןעל יתואבְצ הָוהְי רַמֲא הָּכ ל" פ :םָכָל על םֶכיֵי
 לןופצ תֹותּפַׁשִמיײילָּכ-תֶא יִּתְחְקְלְו חלש יֶנְנַהפ :יִרָבְּדתֶא יםָּתְעַמְׁש
 ראל םיתאְבַהו .יִּדְבע לבְּבירְלַמ רַצאָרדַכּובְנלָאְ הָוהְידםָאְנ
 םיִּתְמָשְו 'םיִּתְמְרַחַהְו 'ביִבְס יהָלָאָה םִיוגַהלָּ לע היִבְשידלַעְו תאוה
 לוקו ןושָש לוק םָּהַמ יִתְדְבַאַהְוי :םלוע תֹובְרְחלּו הקרשלו הָמָשֶל
 ץֶרֲאָה"לְּכ הָתיִהְו יי :רג רֹוָאְו יםִיָתָר לוק הָלּ לוקו ןָתָח לוק הָחְמש
 םיִעְבָׁש ילָבּב ךְלֶמתֶא הָלֲאָה יםִיּּגַה ּודְבָעְו 'הַמׁשְל *הּבְרַחְל תאּזַהי
 יוגַהלַע'ְ ו לָבּב"ְרלְמלַע" רקְפָא הנ םיִעְבְׁש יתֹואָלָמְכ הָיָהְויי :הנש
 *תוָמְמשְל "ותא יִּתְמשְו םיִדְׂשַּכ ץֶרָאדלעו םָנֹוע"תֶא הָיוהְי-םִאָני אּוָהַה
 ָהיִלע יִּתְרּבְדרׁשַא יֵרְבְדלְכתֶא איהה ץֶרָאְהדע יתְואָבַהְוי :םלוע

 יכי+* :'םָיּגהילָּכְלע המ אָבְנרָשא הוה רֶפּּב בּותְכַהילָּכ תֶא
 םלְעְפְּכ םֶהָל יִּתְמלׁשְו םיִלּודְּנ םיִכְלְמּו םיּבר םיוג הָּמַה-םַנ םָביּודְבָע
 ס  וםֶהיֵדְי הָשְעַמְכּו
 תאּוַה יהָמֲחַה ןייַה" סוכדתֶא חק ייֵלֲא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי רַמָא הכ ייפ

 :םָהיֵלֲא ָּךְתֹוָא חלש יֵכֹנֲא רשא םִיגַה"לְּ"תֶא "ותא 'הָתיִקְׁשַהְו יָדָיִמ
 :םָתֹניּב חלש יִכְנָא רֶׁשֲא בֶרָחַה יִּפִמ ּולָלהְתַהְו 'ּושָעְנְתְהְו יּותָׁשְוי6

 ינָתְכְׁש-רֶׁשֲא םיוַהלָּכ-תֶא הָקׁשִאָו הָנהְי ךיִמ סָּכַהתֶא חָקָאו יז
 -יתֶא ָהיָכָלְמ-תֶאְו הָדּוהְי יִרָעְתֶאְו םלֶשּוְרָיתֶאי* :םֶהיִלַא הָוהְ
 "תאו זיהה םּכ הָלְלְקְלְו הָקְרׁשִל המשל הָּבְרֶחְל םֶתא תתָל ָהיְרְש
 -לָּכ תֶאְו=ף :ֹוָמע"לְּכ"תֶאְו ויָרָׂש"תֶאְו ויָדְכע"תֶאְו םִיִרְצְמְּדְלִמ הָעְרפ
 םיִּתְׁשִלּפ "ץֶרָא יִבְלַמלָּכ תַאְו ץּועָה ץֶרֶא יֵכְלַמ-לְּכ תַאְוי בֶרָעָה
 6 * 6 'ת אל ןעַמְל 7:1 ₪4 לא | 51 6 6689 יִש-- | 6 םֶכְ ערה.

vel c Qקזפ םכל עַרְל 61+ ?* 76 | 7 *% >6% | ל 1 יִנּוסֲעְכַּת 61 6)  | 
 יִנָסָעְכַה א יִנּו--ָה | 1cAOZY cf 3h יש | 8 *>6 | ל 6?(בֶדָּכ) 'בְדָל םֶּתְנַמָאָה |
 לכ >6 (3* 5 850 | = 6 'ָצִמ הָחּפָשִמ | =< >6; 84 (6 לאו) | 560 | < 8
 היִביִבְס ; וו M55 ביבסמ || 1 < 68 'ִבָרַחַהְו | < 6 6 תּפְרֶחְלּ | זס 6 רמ ַחיִר|

‘dd 6, add (Sk solשלג | < 1 6 6 םִיוגַב |  rr *-% <6 | * 27155 'AUS cf Sh 
 הלאה %) | 12 ** 6 'לָמְבּו | ** >6; 386 | < >6; 366 | % 115 6 םֶתא, 6*
 6016 ;—j= cpl MSS nib 1 6 68 תַמ-- || ז1*3 0; א יִתֹואְבַהַו 0 יִתאַבַהְו |

Gf (cfל <6£8 | ©  | =A)14 >6 | *] ודבעי | 15 5 >66 (5"  add? | vs5-5  
 6 75,9) רַמָחַה ןייה vel 6 21155 'חה ]ןיִי, sed קזל 41 ןייה | 11 ּהָת-- | *><6, 1
 6%55*3 ותא 'ג םֶתֶא | 16 * 66 איקו || ל >6? | ז7 לכ <( = | 18 * 1 6

 138MSS Vrs תאו || 5-ל >6"6 | 19 7 תאו | 20 *= >64 | ל >%
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 םָֹדָא-תָא“ז :דוְּדָשֶא תיִרֲאָׁש תֶאְו | ןורקָעתֶאְ הֶּזַע-תֶאְו ןֹוָלְקְׁשַא-יתֶאְו
 ןוָדיִצ כְלַמלְּכ תֶאְו רַציִכְלַמלָּכ תַאְו<> :ןומַע יגּבתֶאְו בָאומתֶאְו
 זּוּבדתֶאְ אָמיתתֶאְו ןֵדְד"יתֶא* :םָיַה רָבַעְּב רֶׁשֲא יֵאָה יִכְלַמ -
 בֶרָעֶה יכְלַמלְּכ תֶאְו "ברע יכְלמילּ תֶאְוי4 :הֶאָפ יצוצְק"לָּכ תֶא ו
 תֶאְו םליע יֵכְלַמ"לְּכ תֶאְו יִרָמַ יֵכְלַמלְּכ תאו :רָּבְדּמַּב םיִנָכְׂשַה

 -לֶא שיֶא םיקחְרָהְ םיֵֹרָקַה וה יִכְלַמלָּכו תאני :ידְמ יכְלַמ"ל
 שש ְֶלֶמי הָמְראַה יגפלע רֶׁשֲא 'ץֶרָאָה תֹכְלְמַּפַהלְּכ תֶאְו ויִחֶא
 תֹואָבְצ הָוהְי .רָמָאההֶּכ םהיִלֲא ּתְרַמָאְו* ם :'םֶהיִרְחֶא הָּתְׁשִי
 בֶרָחַה יִנָּפִמ ּומּוקְת אָלְו ּלְּפַנְו ריקו רכשו ּוָתְׁש ילֵאָרְׂשִי יִהְלֶא

 ומ םִּכַה-תחֲקְל ָנאָמְי כ היָהְו :םֶכיִנּב חלש יכנָא רֶׁשֲא
 כ ּוּתְׁשִת תש 'תואְבָצ הָוהְי רָמָא הֶכ 'םָהיִלַא ָתְרמָאְו תֹוּתְׁשְל
 הָקָּנַה םָּתַאְו עה לֵחַמ כנא ה היל ימשדארקנ רֶׁשֲא ריִעָב הָּגַה
 הָוהְי םָאְנ" ץֶרָאָה יִבָשידלָּבדלַע ארק ינא בֶרָח יִּכ ּוקּנִת אל יּוקָנִת

 תְרַמָאְו הָלֶאָה םיִרבּדַ-ילְּכ תֶא סקיל אָבְנִּת הָּתַאְופ :יתֹוָבְצ
 "םָהיִלַא

 ולוק ןִּתַי "ושדה ןוָעֶמִמּו גָאָשִי םוָרָמִמ היה
 :ץֶרָאָה יִבָשַיד לָּכ ילֶא הָנֲעַי םיִכְרְדִּכ ידדיַה ּוהָונלע נַאְׁשִי נָאָׁש

 םיוגב הָוהיִל ביִר יכ ץֶרָאָה הְָקע ןואָש אבי
 פ :הָנהְיָאְנ .בֶרָחְל 'םֶנְתְנ יםיִעָשְרֶה רׂשְּב"לֶכְל אּוָה טָּפָשַנ
 תֹואָבָצ הָוהְי ּמָא הָּב

 יוָגְדלֶא יִָנַמ תאצי הָעְר הָּנַה
 :ץֶרָאיִתְּכְרָיִמ רועי לּודָנ רעְסְ

 אָל ץֶרָאָה הצק"דעו ץֶרֲאָה הצקמ יאּוהַה םויּבי הָוהְי יללח ּויָהְו
 :ּויְהְי הָמְדֲאָה יגֶפילע ןָמָרל ּורֵבָקִי אָלְו 'ּופְסֶאְי אָלְו ופָפִ
 ןאצה יֵריִַא ּושְלַּפְתֶהְו ּוקֲעוְו םיִעְָה ּוליִליֲהּ

 :הָּדְמִח "יִלְכַּכ יסָּתְלַפְנּו יםָכיִתֹוצֹופְתּו ַחְבַטְל םֶכיִמָי ּואְלַמדיִּ
 20 5 6% תא | 21 623 תאו | 22 ** 6 (ם)יכלמ (5 טז + "לּכ) תאו]
 23 * 1c 831155 Vrs תאו | * 66 ותאפ ץוצק | 24 ** >66 || * יכלמ >66 |

add || 27 *°>6f63 1 תוכל- |= >66,  dlc25 **>66 | 26 * 6? םֶרקִמ | *  
 )3° =( | ל ו >65 | < mit MSSK ווק | ואיקו | 28 * >66 | ל >6 (3* = 6) [

de16 6 דמו +  prb20 *>66 | ל >66 || =< >6 31 | בס *>6 | ל 5 | 5-5  
 loco sancto suo || © 6579 kai 0156 (ex abot) | 5 16 6 לע || * >65 | בז * 3
 הו | ל 69 ּונְּתְנַטיִּתַתָנ | 6>32 | 33 **6 הוהי םוויָּב | ל >6 | 34 * 66 יִליַא[
 ל Var םֶכיִתְצּופַתְ sed )<6( prb dl, 605 | °1 prb םֶּתְצַפְנְו (68) | % 6 גו יִליִאְּכ



 8 ו הימרי 26,12—25,35

 :ןאָעַה יָריֹרֲאַמ הָטיִלְּפּו םיִעֹרָהְְןַמ סֹונָמ דבָּמְו5
 ןאצַה יִריַּא תַלְלְו םיֵעֹרָה תקעצ לוק

ds 5םֹולְּׁשַה יתֹוָאְנ ּוּמַדְנְול םָתיְִרפ"תֶ הָוהְי  
 וָּכְס יריִפְּכִּכ בוָע> :*הָוהְיףִא" ןֹוָרֲח יִנָּפִמ
 פ :1פַא ןורח יִנּפִמּו יהנוַה 'ןוְרַח יִנָּפִמ הָמַשְל םֶצְרֲא הָתיַהיִּכ

 הָיָה יהוה למ ּוהְנָשאיְּב יְִהְ יתּכְלְממ תיִשאַרּבי 6
 -תיֵּב רצֲחַּב מע היהְי רַמֲאוהּכ* :"רָמאָל הָנהְי תֶאַמ 'הַּה רֶבִּדַה
 תֶא הָוהְיתיִּב תֹיחַּתְׁשִהל ז םיִאְּבַה 'הָדּוהְי יירֲע-לָכ-לע יִתְרַּבְדְו הָוהְי
 ילּוא3 ::רֶבָּד עֶרְגְּתלַא :םהילַא רב ךיִתיוצ רֶׁשֲא ,םיִָבְַּה"לָּ
 יכנא רֶׁשֲא הָעְרַהְלָא יִּתְמַחָנְו הָעְרַה ָּכְרּדַמ ׁשיִא ּובָשַיַו ּעְמְׁשי
 רַמָא הָּכ םֶתיְלא ּתְרַמְאו+ +םֶהיִלְלעַמ עֶר יִנָּפִמ םֶהָ תושעל בשה
 :םֶביִנפַל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתָרֹוְתְּב תֶכֵלְל ולא ּועָמְשת אָל"מֲא 4 הָוהְי
 ּכְׁשַהְו םכילא חלש יכנא רֶׁשֲא םיִאָבַּנַה יִרָבַע ְרָבְּד"ילֲע עמשלפ
 ריִעָה-תֶאְו הָלׁשַּכ הֶּזַה תִיְּבַה"תֶא יִּתַתנְו :'םתְעַמְש אָלְו ַחְלָשְ
 םיִנַהְּכַה יִעָמָשירל ס יץֶרֶאָה ו לכל הללקל ןַּתֶא *התאזַה
 תיִבָּב הָלֲאָה םיִרָבְּדַה-תֶא רֵּבַרְמ ּוהָיְמְרִתֶא םַעָה-לָכְו םיִאיִבָּנַהְ
 רַב הוה יהוצרְׁשַא-לְכ תא ברל ּוהיִמְרִי תוָלָכְּכ יהיו :הָוהְי
 תומ' רמאל םעָה"לָכו םיִאיִבָּנַהְו םיִנְַּכַה ותא ּושַּפְתיו םַעָה לָּכְילֶא
 הֶּזַה תָיַּבַה ּהָיִהִי ולשְּב רמאל הָזהי"ַשְב יֵתיּבְנ יֵעּוּדַמפ :"תּומִּת
 תיֵבְּב והְיְמְריהלֲא םַעָהלָּכ להקיו בשזי ןיִאַמ בֵרֲחַּת תאְּנַה ריעָהְו

 -תיבמ לי "הָלאָה םיִרבְרהי תא הוה ירש יְעמְׁשִי יי :הוהְי
 ּורמאיוי* :שֶרָחַה 'הָוהיירַעׁש חַתפְּב ּובָשיַו הָוהְי תיִּב ְּךֶלַמַה
 תֶנַמ"טַּפְׁשִמ רמאל םַעָה לָּכדלֶאְ םיִרָשַהְ לא םיִאיִבָּנַהְו .םיִנֲהֹּכַה
 :םֶכיִנְזֲאּב םָתעַמְׁש רֶׁשאַּכ תַאּזַה ריִעָה לא ג אָּבָנ יִּכ הזה שיִאל

 יִנָמְלַש הָוהְי רמאל םַעַה לכלא םירְשַהלְכלָא ּוהיִמְרִי רָמאּו>

 35. 36 6 ג יִליֵא(מ)? | 37 * 6 תירָאש? 3% 16 אd || 6 ג יִפַא, ₪ =
 י ףא | 38 *1 'ִכ | *1 6 ca 20MSS 689% ברָחַה cf 46,16; 50,16 | = 68% הלדג(ה) |
 44 63% al | Cp 26, 1 * 1 תֶבָלמַמ | >6 | = 3 + והימרידלא | 5 >6 |
 2 * 696 51 ָתאָּבְנְו | * ירע >66, קז 41 | < 64- לכְלּו | %% 1 ₪ 6 66 אָבָּנַהְל

mlt MSSלֶא 21155 תֶא | * 1 6  MSSםֶהל | 3 201155 לע | 4 >6 | 5 * םסממ  
 632 'ה | < 6+-יִלֶא | 6 516 0 תאוה | ל sic 8; mlt MSS 3 (6 +"לכ) | 8°1
 6 689 ּוהָוִצ | * סז לע | << 8 תמוי (תומ ש) | 9 * 68 יִּכ: צש6 רשא | *| 6
 Var N33 30 NJ | > 1 6 nonn MSS Vrs לע || 10 ** 6% sg | ל*ל 5

 369 (>6**) הוהי תב 'ש; prמ ic 1 | זז 1 לע || 12 * לכ 6.



20,13—27,2 JEREMIA 689 

 רׁשֲא םיִרְבְּרַהלְּכ תֶא תאֹּוַה ריִעָהלֶאְו הָּדַה תִיַּבַהילֲא אּֿבּנַהְל
 הָוהְי לוק עָמָשְו םֶכיִלְלַעָמּו םָכיֵכְרַד ּוביִטיַה הָּתַעְויי :םָּתְעַמְׁש
 יֵנְנַה יִנֲאַויצ :םָכיֵלֲ רָּבְּר רֶׁשֲא הָעְרַה-לֶא היהְי םֶחָּניַו יםֶביִהְלֶא
 -םִא יִּכ ּועְדַּת עֶר ו ךַא5 :םָכיֵניֵעְּב רֶׁשיַכְו בוטּכ ילרושע םֶכְדָיב
 תאְּזַה ריִעָהֶאְ | ספל םיִנְתָנ םָּתֲא יֵקְנ םֶדייְּ יִתא םָּתַא םיִתְמִמ

 םַעָה להקל ו מאו ץֶרֲאָה ינקּזִמ םיִשָנַא ומי ולא רב
 הדּוהְייְדלמ ּוהיקזח יִמיִּב 'אָּבִנ הָיָה יִּתְׁשִרּוּמַה יהיִכיִמי* :רמאל
 יתואָבְצ הָוהְי ורַמָאהְּ ירמאל הֶדּוהְי םַעדִלָּכְדלֶא רֶמאיַ

 :רעֶ 'תמָבל תִיְַּה רֶהְו הָיהִּת יםײע ישי שַרָחַת הָָש ו'צ
 הָוהְי-תא יאָרְי אלֲה הָּדּוהְי"לָכְו הָדּוהְיְַדְלִמ ּוהיקְזִח יּוהֲתַמָה תַמָהָהי
 םהילע רָּבְּדירְׁשַא הַעְרָה"ילֲא היהְי םָחֵנַו הֶוהְי יִגּפ-תֶא 'לַחִיו
 :ּוניֵתּוׁשְפַנ-לע הָלֹדְג הַעְר "םיִשִע ּונְחֹנַאַ

 תָיְרקִמ ּוהָיְעַמְׁשְָּבּוהירּוא הֶוהְי םשָּב אֵּבנְתִמ הָיָה ישיאדנְיפ
 :ּוהָיְמְ ירד לָכְּכ תאּוה ץֶרָאָהְלַע'ְו תאזה ריִעָה"לעי אָבְנִיִַו םיִרָעַַה
 ישקבינ ויִרְבּדתֶא םיִרָׂשַה"לָכְו ויָרוּבנ"לָכְוי םקְוהְיְּדִלִמַה עָמְשּיַ יי
 חַלׁשִַו*= :םיִרָצִמ אָבִיו 'חַרְבּיַו אְיִנ" ּוהּורּוא עַמְשיו תמה 'ְִּלַמַה
 וָּתִא םיִׁשְנֲאַו רוּבְכַעְְּב ָתְנָלא-תֶא םִיָרְצִמ םיִשָנַא 'םיִקָיוהְי ָךְלַמַה
 למה לא ג ּוהָאיִבוו םִיֹרָצַממ 'ףה"רּואזתֶא' ןאיצוי]*23 :יםִיָרְצַמ-לָא
 :יםעַה יֵנְּב יֵרְבָקלֲא תְלְבְניתֶאי לש בֶרְחַּב ּוהָּבַיַו "םיִקיוְהְי

 -ריָב ותא"תה יִתְלַּבל ּוהָיסְרו"תא הָתְיָה ןֶפָָרָּב םיִחַא די אי
 פ | :ֹוְתיִמֲהְל םַעָה

 הָיָה הָדּוהְי ּךָלֶמ ּוהָיַשואְיְּב יָקְיֹוהְי תֶכָכְממ תישאָרְּביי 7
 יִלֶא הָוהְי רמָא-הכ* :רָמאַל הָוהְי תאמ היְמְרַילַא הָּזַה רַבְּרַה
 12 לע | <1 לעו | 13 * >6 | ל 5 לע 66 3 | 14 66 םָכָל |
 15 :>63 | *1 לעְו | <16 69 םֶכיִלַא | 17 >63 | 18 ₪1 Mizz | *6 א

GPx 6% (vic) dBarov,הָיָכיִמ, םסממ 155 () הָכיִמ | ל >6 | 58 | 5 >6 | ©  
 6% cf Mi 3,125 הָנּולַמ | * 3 תיֵבְל 6 (טגנס¢) + = (יַכְבַחְל) ךְבְסְל ( 5 ₪
 Jes 9,17) | 19 * 630 sg || * 630 plur | * ג לע | 5 6 ּוניִשְע? | 20 == 6 ׁשיִאְו|
 ל <6 | 21 *5 >6 | ל 6 plur || < >6 | 9% >6 | צ 22 3%% || *>6 || ל >6 ||
 23 * 6* + והוחקינ | * 6 ותא | < 6 םַׁשָמ | 6>5 || == 6 ותא | 16 רָבָק | 6

hic incip op 7.ומע | שק 27, 1 >6 | *1 6 31155 3 ּוהִיקְדַצ 6 3 || 2 8  



 690 הימרי 15—27,3

 ְךֶלֶמ"לֶא יֹםָּתְחַּלְׁשְו :ךֶראָוצדלע םָּתַתְנּו תּוטמּו תֹוָרָֹוִמ ףָל הֵׂשֲע
 ְְלֵמ-לֲאְו רצ ְּךלֶמלֲאְו ןומע יֵנְּב לַמלָאְו בָאומ לָמלָא םודָא

 :הָרהְי למ ּוהָקְדצלֶא םלָּוְי יםיִאְבַה יֿפיִכָאָלמ יב" ןודיִצ
 יהלֶא תּואָבְצ הָנהְי רֿמָא"הָּכ רֶמאל םַהיִנְדִאדלֶא םֶתֹא ָתיוצוי
 -תֶאֹי ץְרָאָה-תֶא יִתיִשָע יִכנָאיפ :םָכיֵנְראלָא ּורְמאְת הָּכ לֵאָרְׂשִ
 יעְורְזְבּו לודָנַה יִחכְּב יץֶרָאָה ינְפדלַע ָׁשֲא הָמהְּבַהתֶאְו םֵנֲאָה
 "לָכ"תֶאי יִּתַתְנ *יִכְנָא הָּתַעְויפ :יָניִעְּב רשָי רֶׁשֲאל ָהיִּתַתְּו הָיּוטְּנַה
 תָיַחיתֶא םנְו "יְַָע לֶבְּביִָלְמ "רצאָגְדכּובְנ יב יהָלַאָה תִֹצְרֲאָה
 -תֶאְו וָנְּבתֶאְו םּוגַהילָּכ ותא ּודְבָעְו :ודְבְעְל ול יִּתָתְני הָדָשה
 םיִכָלְמּו םיַּבַר םָיוג וב ּודְבַעְו אוה"מנ ֹוצְרַא תע-אב דע ֹונְּב"ְּב
 רצאָגְדַכּובְנ"תָא ותא ודבעידאל רֶׁשֲא" הָכְלִמַמַהְו יוגה הָיָה :םיִלּודְּג
 בֶרֶחַּב לב למ לע ראוצדתֶא ף תידאל רֶׁשֲא יתֶאְו ביל
 'םָתֹא יִמת'-רע הָוהְיְ"םֶאְנ *אּוהַה יֹוָנַה"לַע* דקְפָא רָבַבּו בֶעְרְבּו
 יםָכיֵתֹמלֲח לָאְו םָכיַמְסְקלָאְו םֶפיִאיִבְנְדְלֶא ועֲמְׁשִּת"לַא םֶּתַאפ :ֹודיְּב

 אל 'רמאל כיל םיִרָמֶא םה-רֶׁשא םֶכיִׁשּכילֶאְו םֶכיִנְנְעלַאו
 קיַחְרה ןעַמְל םֶכָל םיִאַּבנ םָה רֶקָש כי :לֵבָּב ךְלֶמדתֶא ּודְבַעַת
 רֶׁשֲא יִוגַהְוי :יםּתְרְבַאְ םֶכְתֶא יִּתְחַּדַהְי םֶכְתַמְדַא לעַמ םֶכְתֶא
 םָאְנ ֹותָמְדַא-לע ויָּתְחַּנַהְו ודָבִעַ לֵבְּב- ךֶלַמ לעְּב וָראָוצְתֶא איִבֵ
 -לֶכָּכ יִּתְרִַּּד הָדּוהיְְלִמ הָיִקְרצ-לֶאְוצ  :ּהָּב בֵׁשיְו הָדְבעו יהוה
 ּדְבַעְו לֵבּבְְלִמ לַעְּב םָכיִראּוצ-תֶא ּואיִבָה רָמאל : הָלֲאָה םיִרְבְּדַה
 רֶבָּרַבּו יבֲעָרְּב בֶרֲחַּב ךַמַעְו הָּתַא ּותּומת הָמָלי :"ויחו ּומַעְו ותא
 לאו : :לָבְּב למת דבעידאל רֶׁשֲא .יוגָהדלֶא הָוהְי רָבִּ רֶׁשֲאּכ
 -תֶא יּודְבעֶת אלי ירמאל םָכְלַ םיִרָמָאָה םיִאָבְּנַה יִרְבְּדלֶא ּועָמְשִת

 הָוהְייְָג םיִתְחַלָש אל "כ :םֶכָל םיִאְּבִנ םֶה רק יִּ לֵב דל
 םֶתֵא םֶתְדַבַאו םֶכְתֶא יַחְּדַה ןעמְל רֶקֶשל יִמְׁשִּב 'םיִאְּבִנ םֶהְז
 3 *1 ft 6 66 תְתַלׁשְו | ** 16 6 םֶהיֵכֲאְלַמ יִדיִּב | < 6+ םֶתאָרְקְל (8*--) [
 456 | 55 6+-יִּכ | *ל >6 (8 פס ינפא) | 6 == >6 | ל 6א ץראהדתא
 (6%8%ג + -לָּכ) | == 8% םגו...,.דיבא, 6 'בָנְל, sed 6* סת: ְּךֶלָמְל; קזפ

(in1דְבָעְל) || << >6 | טפ 7 >6 | * 5" ותָמַח  sic 1 | % >6*, prb add (62 al 
 marg = 4( | 6<8°° | ל 1 6 6 ונתי | 51 6 6 91 םֶר- | 6 >6 | << 1 6 6
 םֶהיֵלֲע | 6 םָּמִּת 58 םֶתא יִּתִּת | 9 *16 6 םֶכיֵמְלֹח | *-ל >6 (9" 501 רמאל |
 "sg ~° <6 lu 6 | 12 6 'ב 'מ דתא ודבעו sed cf Sh | ט< 13 >6 | *16

 140155 30 ו | 14 ** >6 | ל-ל 6 ּודְבַעְו (5* ג = 4) | 15 *>8 | *ל 6 (4
 (SA אְּבנְתהו? | < 69 ַתיּדַה.



27,16—28,5 JEREMIA 691 

 'הָגַה םֶעָהלְּכילֶאְ' םיִנֲהְכַה-לֶאְו'יé :יםָכָל םיִאְּמִנַה "םיִאיַבָנַהו
 יםָכיִאיִבְנ יִרָבְּדלֶא ּועָמָשִּתדלֶא הָוהְי רָמָא ּהּכ רמאל יִּתְרַּבְּ
 הָּתַעְי הלב םיִבָשּוְמ הָנהְי-תיב לכ הָּגַה רמאל םֶכָל םיִאְּבַנַה
 וָרְבְע םֶהיִלַא עְמְׁשִת-לַאלי :'םכל םיִאְּבְ הָּמַה רקָש יִּכ יהָרַהְמ
 םיִאְבְנְדםִאְו 5 :יהָּבְרְח תאּזַה ריִעָה הָיְהת הָמְל ויחו לָבָּ לְמתֶא

 תלי תואְבָצ הָוהיְב יאְניּענְפְו םָתֲא הָוהָירבְ שוימאְו םָה
 םקשוריפו הוה כמ "תיפו תוהיתיכְּב םיִנתטַהוטילכה ואב
 םִיַה-לַעְו םיִדָמַעָהְלֶא" יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכפ ם  :"הָלָבָּב
 רֶׁשֲא >> :'תאְּזַה ריִעָּב םיִרָתגַה "םיִלָּבַה רָתָי עו יתֹונכמַה-לעו
 םיִקיוהְיְְב *הינוָכידתַא ותולגפ לָבְּב ְךֶלֶמ ירֵצאָנְדַכּובְנ םָּחָקְלאְל
 : :'םֶקָשּוריְ הָדּוהְי יִרֹח- כ תאו הלב םָלְׁשוְריִמ יהל

 המ ואבו הָלְבָּב< ל הדּוהְיְרלמ יתיָבּ "הנה תי
 -לֶא םיִּתְבָשָהְ םיִתיְִעַהְ הוהְי-םִאָנ "םֶתֶא יִדְקֶּפ םֹוָי דע ּויָהְי
 פ | :יהָּזַה םוקַמַה

 הָדּוהְייְְלַמ יהָיִקְדִצ תָכְלְמַמ תיִשארְּב איִהַהי הָנָשַּבויִהְיַוי 558
 איִבָּנַה רּועְְְב הָיְנִנִח ילא רֶמֲא יֵׁשיִמֲחַה שֶדְחּב 'תיִעְבְרַה תָנׁשַּבי
 -הָּכי :רָמאל םֶעָה"ִלָכְו םיִגֲהְּכַה יגיִעְל הֶזהְי תִיְּב ןועְבִּגִמ רשא
 :לָבָּב ְךֵלַמ לָע-תֶא יִּתְרַבָש ירמאל לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תֹוָאָבְצי הָוהְי רַמָא
 תיּב יִלָּב-ילָּבדתֶא הֶּזַה םוקָּמַהלֶא ביִׁשַמ נא םיַמָי םִיִתְנְׁשודעְּב

 םָאיְִַו הָוַה םיַּקְמַהְןמ לְֶּבְַּלמ רַאַנְכוִבְנ חקל רש הָוהְי
 הָרּוהְי תּולָנ"ילְּכ-תֶאְו יהָדּוהְייְִּלַמ םיִקיֹוְהְידְבי הָיְנָכיתֶאְו+ :"לָבָּב
 רֹּבְׁשֲא יִּכ יהָזהַיײםִאְנ הֶּנַה םוקֶּמַהדלֶא ביִשָמ יִנַא :הָלַבְּב םיִאְּבַה"
 יניעְל יַאיִבַָּה הָיְנֵנֲח- לֶא *ִאיִבָּנַה הָיִמְרִי למאי :לָבְּב למ לתא

 15 % 6 םֶכיֵאָבְנּו | < 64-רֶקָשל? | 16 * 6+ טעו | ל* 6 trsp ante 'ּכה"לאו |
 < 6 םיִאיִבְנַה | 51 לבּבמ ] << >6, 18 הָּתִעַמ | * 65*+ יש אל | 5 7 >6]

 1 6 223155 תיִבָּב | * 1 קזמ תיבְבּו | < 1 6 6 ו "בו | 22 * 1 6 69 ּואזבָי |
 bb 264 | 55 <66 | Cp 28, 1 ** 6 קֶרַצְל תיִעְבְרַה 6 3* | ל >6 4 א
 תַנְׁשִּב 0 הֶנָשָּב | 2 -* >6 | 3 * ₪ 1 6.6% יִנָאְו | ל לכ >6 | 8
 (ץגז 'רדכובנ ₪ קס MSS סז הָלבָּכ) | 4 ** >6 | ל לכ >6 | = 1[

 5 :>6 | ל >6.



 2 | הימרָי : 2-2

 הָיִמרְו רָמאיִנ6< :הָוהְי תיִבְּב םיִדְמְעֶה םֶעָה"לְכ יניִעְלּו" םיִנֲהְכַה
 ָתאַּבִנ רֶׁשֲא 'ִּיִרְְּהתֶא יהָוהְי םֶקְי הָוהְי הֶׂשֲי ןַּכ ןֹמֶא יאיִבּנַה
 -ךַאז :הָּזַה םֹוִקַּמַה-לֲא לֵבְּבִמ הָלֹוגַה-לְכְו הָנהְיתִיַב יִלְּכ ביִשֶהָל
 :םֲעָה"לְּכ יִנְזֶאָבּו 'ְּךיְנְזֲאְּב רבד יִכנָא רֶׁשֲא "הזה רבה יאָנ"עַמְׁשי
 תָֹצְרַא-ילֲא ואבני סלע" ידיִגָפלּ ינָפְל יָה רֶׁשֲא םיִיִבָּנַה
 רֶׁשֲא איִבָּנַהפ רָב הַעְרְלּוי הַמָחְלַמְל תולדג תֹוכְלְמַמ"לעְ תֹוּבר
 הוהְי ױחְלׁש-רׁשֲא איִבָּנַה עד יִאיִבָּנַה רַב אבְּב םולָשִל אבני
 הָיִמְרִי ראּגצ לַעַמ יהָמּוּמַה-תֶא יאיִבְנַה הָיננֲח חקיוי* :תָמָאְּב
 רַמָא הּכ רמאל םֶפָהל ייל ּהָיִננח רֶמאיו:: :יֹוהָרְבְׁשִו יאיִבָנַה
 םיִתְנש דועְּב לבבל ירצאָנְדכבנ ו לָעְתֶא רַבָשֶא הָכָּב הָוהְי
 ס  :וָכְדדְל איִבָּנַה הָיִמְִי ליו םִיֹוּגַה"לְּכ ראָוצ למ טימי
 -תֶא יאיִבָנַה הָיָננֲח רובָש יִרָחֶא והיְמרִיִלֶא הָוהְיִרַבְד ייַוי
 -לֶא תרמָאְ לולה 3 :ירמאָל 'איִבָּנַה הָיְמְרִי ראּוצ" לֵעַמ 'הֶטומַה
 ןָהיִּתִחַת תיִשַעְו ְתְרַבְׁש ץֶע תטומ הוה רַמָא הָּכ רמאל היְננֲח
 לֶזְרַּב לַע לארׂשי יהא תואָבְצֹי הֶוהְי רמָא-הְכ יִּכ< :לֶזְרַּב תוטמ
 לבפ-דלמ ירַצאָנְדַכְבְנױתֶא דָבעל יהָלָאָה םִיֹוּגַה- לָּוראּוצ-לע יִּתַתְנ
 איִבָּנַה הָיָמְר רָמֲאווצ :ל יִּתַתְנ הֶרָשַה תִיַח"תֶא םַנְו ּוהַדְבַעַו

 ְתְחמְבה יהָתַאְו ָוהְי ְךֲחָלׁשאְל יהיננח אָ"עמְׁשי 'איֵבנַה הָיְנֲח-לֲא
 לַעַמ ףחלשמ יִגְנַה הֶוהְי רַמָא הָּכ ןֿכָלי :רָתְׁשלַע הגה םַעָהתֶא
 תַמיִניז :"הָוהְידלֶא ּתְרַּבִד הָרְסיִּכ" יתַמ הָּתַא הָנָשַה הָמְרֲאָה יִנּפ
 : :יעיִבְׁשַה שֶדָחְ יאיִהַה הָנָשַּב איִבְּנַה הָיננח

 -לֶא םֶלָשּוְרִיִמ יאיִבָּנַה הָיִמרִ חלש רֶׁשֲא רֶפָסַה יִרְבִּד הלוי 29
 רֶׁשֲאי םָעָה"לּכ לֶאְו :םיִאיִבּנַה לָא םיִנֲהְּכַה-לֲאְו הלּּגַה יִנָקְז ירתי
 ְךְלמה"הָיִנְכִי תאצ יֵרֲחַא> :"הָלְבְּב םַלׁשּוריִמ רעאָגְדכּובְנ הָלְנָה

 5 °° trsp (dll) 6 6 ante 'ּפה יניעל(0) | 6 * >6 | ל >6 | 16 5
 66 ּךְרָבְּד | 7 ** 6 ועמש | *-* 6 הוהי רַבְּד | < 6 םֶכיִנ-- | 8 * 6 םֶכיִנּפְלְו |
 ל 1 לע | = >6 (| 6 231155 ע בַעְרְלו) | 9 = 6 רֶבְּה 9 ורָבְּד | ל 6
 -תֶא ּועְרָי | < 6+ םֶהָל | זס * >6, 560-- םעָהְ"ְלַכ יֵניֵעְּב | * פזפ 16 68 תטומה

bb 6 | 12 * <6 || * 1 6 86 68 ןר-- | נז <6 |  cf 13 | > <6 | 41 prb 
 תטומה cf 13 | = 6 וראנצ | %>5 | 4 *5 >6 6660 (cf || ל 61 6 6 || * 'בנ
 >6 | 46; $= 0+ ודבעל 276 | 15 * >6 |? >6; in 3° etiam 'נח"לא |

cf Vrsנח אנ || | התא >6ל* | 16 1 תּומת תאוה הָנָשַּב ' sol6, 55  = 

et 17 || °° >6, 5* sol הרס; 1 לע קז לא | 7 = <6% | Cp 20, 1 * <6 | 
 הלבב 'שורימ%.  prb dl 6 6 || © 6+vb nonn; 1 48 | 5-3 >6, 3* solל רתי



29.3—16 JEREMIA 693 

 :םֶלָשּוְיִמ רֵנְסַּמַהְוׁשרֲחֲהְו יםָלְׁשוריִו הָדּוהְי יִרָש" םיִסיִרָּפַהְו הָריִבגַהְ
 -ךְלמ היד חלָש רֶׁשֲא הָיְקְלַחְְב הָיְרַמְגו ןֵפְׁשְְןְב הָשְעְלֶא דיָב
 הָוהְי רָמָא כ :'רמאל הָלֵבָּב לָבּב ףלמ ירַצאָנְדַכּוְבְנ"לֶא הָדּוהְי
 "הֶלְבְּב .םלָשּוריִמ יִתילְנַה-רְׁשַא הלוג ַהיִלָכְל לֵאָרְׂשִי יִהלֲא יתואְבַצ

 :ןְְרפ"תֶא ּלְכאְו תוגנ ָעְסִנְו ּובְָו יָת ּוְּב
 תונָבּו םיִנָּב ּודיִלוהְו םיִשָנ וחקל
 םיִשְנַאְל ּוְנִּת םֶכיִתוְנְּבדתֶאְו םיִשְנ םֶכיִנְבְל וחקו
 ּוטֲעְמַּת"לַאְו 'םָשדּובְרּו 'תֹונָבּו םיִנְּב הָנְדַלַתְוי
 הָּמׁש םֶכְתֶא יִתְיֵלְגִה רֶׁשֲא יִריִעָה םָלְׁש-תַא שר
 ס :יםֶלָש םכְלי יהיה :הֶמולשב יִּ הָוהידלֶא ' הרעב ּולְלַּפְתַהְ
 'םכיִאיִבנ םֶכָל ּאיִשְודלא לארי יהְלֶא ת תֹואָבְצֹי הָנהְי רָמָא הכ 3
 םָּתַא רֶׁשֲא םָכיִתְמְלַחְלֶא ועָמָשִּת "לא יםֶכיִמְסְְ םֶכְּבְרְקְּבִרֶשא
 דםָאְנ םיִּתְחלְׁש לאל יִמְׁשִּב םֶכָל םיִאְּבִנ םַה ירָקׁשְב בפ :םיִמְלְחמ
 םיִעְבָש לבבל תאְלִמ יל כי הָוהְי רַמָא הכ-יכפ ם :"הָזהְי
 םֶבְתֶא בישֶהַ יבוטה "יִרָבְּדתֶא םֶכילֲע ית םֶכְתֶא דָקְּפֶא הָנְׁש
 כנא ירא תֿבְׁשַחמַה-תֶא יִּתְעְַי יכֹנֲא כי :הּזַה םִקָמַהלֲא
 םָכָל תתְל יהַעְרל אָלְו םולש יתֹובְׁשֲחַמ יהוהְי-םִאָני םֶביִלָע בשח
 :'הָוְקִתְו תיִרֲחֲאי

 :'םֶכיִלַא יּתָעַמָשו" יֵלֲא םָּתְללַּפְתַהְו יםָּתְכַלֲהַו יתא םֶתְאְרְקּויי
 :םֶכְבבֶל"לֶכְּב יִנָשְרְדִת "יִּכ יםֲתאָצְמּו יִתֹא םֶּתְשְקְבּוי
 םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו םֶכְתיִבָש-תֶ יִתְבְשו הָזהְיְיֶאְנ םֶכָל *יִתאַצְמְנְו +
 הָוהְי-מִאְנ םֵׁש םֶכְתֶא יִּתְחַּרַה רֶׁׂשֲא תומוקמהד לָּכַמּ םֹונ ַהלְּכִמ
 םָּתְרַמַא יִּכי5 :'םשמ םֶכְתֶא יִתיִלְנה רֶׁשֲא םוקמַה-לָא םֶכְתֶא יִתבְשַהְו
 לפה הֹוהְי רַמָאו הָבדיֶב* ס ts םיִאָבְנ הָוהְי ול םיקה
 = 8(6ל "רחל (םלשוריו) in 41 1 c nonn MSS 5 ירשו | | 3 * 'בג 6 ]
 8 | 456 | ל 6 לע קזמ 1-לֶא | < 1 ₪ 6 8 הָתָלְגָה | >6 | 6 * 6 וחקו;
 ins 1 כל | לל >6 || < םש >6 | 7 *1 6 6 ץראה | * 6 םֶדַעַב | < 693%
 םָמ-- | %>68 || << 6 םֶכְמּולָש | 8 == >6 | * 63 םיִאָבּנַה | < 6 ּואיִשִי לַאְ
 סק םֶכָל || %1 6 689 םיִמְלח | 9 *16 pc MSS 6367 רקש | * 60 אל | <<>6|
 10 ** 1 prb (cf 25,12( לָמָכ הָיָהְו 6( 690 | ל 6 רב 1 <>6 | 6 םֶכָּמע |
 זז *= >6 | * 6 'או | << >6 || 4 68 תֶבָשָחַמ | < קזפ 16 6654 הָעְר | 6 (5*
 ד6 (peta ד0010 || 12 *5 >69; in A frt קז 'להו 16 6 םֶכיִתְנָעַו | *ל >8 |

 13 >= >6%8ג sed 65 = 4 + יִתֶא || < >6%ג(32) | 14 * 1 ft 6 66 יִתיִאְרְגְו |
 לל 6; גם 48 1 6 0 םֶכְתּובש et pr Dy 6 גצ9 הָמָש | 151 6 9 לָבָבְּב |

 ז6--20 <6.



 694 הימרי 28—29,17

 םֶכיִחַא תאְּזַה ריִעְּב בֵׁשּיַה םעָה"לְּכלאְו דֹוָד אָפְּכ"ילֶא בֵׁשֹיַה

 םָלְׁשִמ יִנְנַה תֹואָבְצ הָוהְי רמָא הכד הלו םֶכְּתַא ּואְצִידאל רֶׁשֲא
 םיִנָאְּתַּ םָתֹוא יּתתנְו רָבָּדַה  תֶאְו בערה יתֶא בֶרָחַהד תֶא םָּב

a NS 

 יבֲעְרְּב בֶרֲחְּב םֵהיֵרֲחֲא יִּתְפַרָרְוי* :יֵעְרַמ הָנֹלַכֲאַת"אל רֶׁשא יםיִרעְׁשַה
 *הקרשלו המשל הלל ץֶראַה תוָכָלְמַמו לָכל העל םיִּתַתְנּו רָבָּדַבּ
 ועָמְשאל-רָשא תַחְּתיפ :םָׁש םיִּתְחַּדְה"רׁשַא םִיּגַה"לְבְּב הָפְרְָלּ
 םֶבָשַה םיִאְבָּנַה יִדָבַעדתֶא יםֶהיִלַא יִּתְחגָש רָשַא הָוהְי-םִאָנ יֵרְבְּדלָא
 -לָ הָיהָיירַבְד ּועמָש םָּתַאוצפ :הָוהְיםֲאְ יַתְעַמָש אלו חשו
 הוה KA פ :הלבּב שרי יִּתְחֹׁש-רֶׁשַא הלו

 ירצארדכְבנ ב םָתא ןתנוי | יִנָנַה ירקש יִמְשְּ םכל םיִאְּבְּנַה הישעמ
 הֶדּוהְי תל כָל הָלָלק םֶהָמ יחלו :םכיניעל םָּכָהְו לֿבב-דלמ

 -לְמ םלקירׁשא יבָתֶאְכּו ּוהָיקְדְַּכ הָוהְיְךַמׂשי רֶמאל לָבְבְּב רשא
 םֶהיֵעַר יִשָנ-תֶא ופַאְנְְו לֵאָרְשְּב הָלְבְנ ושָע רֶׁשֲא ןעיי: :שאָּב לָבְּ
 -םָאָנ רַעָו 'עְדיוה יִכְנָאְו םיִתִיִּוצ אול רֶׁשֲא ירקש יִמְשַּב רַבָד ּורְּבִדְיַו
 הבי :ירמא ירמאת ימלחגה ּוהְיִעַמָש-לֶאְוי+ פ | :הָוהְ

 רב תיגפצלאר םִלׁשוריִּב רֶׁשֲא טעה" לָּכדלֶא יםיפְס "תַפְמָשְב
 תַחַּת ןהכ ְךְנֲתְנ הוהְיֿפ :'רָמאל יםיִנָהְּכַהִלְּכ לֶאְו מַה הישעמ
 אָּבְנְתִמּו עֶנְׁשִמ ׁשיִא-לֶכְל הָוהְי יתִיּב םיִדקפי תוָיהְ ןַהּכַה עָדיוהְי
 יִתְרַעְג אָלי הָמל הָּתַעְול :קָיִצַה לא תֶכֲּפְהַּמַה- -לֶא ותא הָּתַתָנְו
 לבב ונילַא חלש ין לע יָּכי5 :םֶכָל אָּבְנְתִמַה יִתֹתּנעָה ּוהְמְיְּב
 :ןָהיִרּפ"תא לְכֲאְו תוננ ּועָמָנְו ּובָשְו םיִּתָב ֵּנְּב יָה הָּכְרֲא רַמאל

 000 2 rd toxaraשד | * crrp; A rtd 0תא  | 17 3 lc 5oMSS 364:ןלע 16

  cf 242 | 18 1תֹועְרָה | < 5 ןערמ ( dl 1 prb )cf 24,2 et 320(םיִרָמַאָה ?), תופו
6 mlt MSS 08 i | > Q nur, 16 א העוול | 5 קc MSS הָלְלְְלְו | 
Ig * 5 םֶכיִלָא | 16 3 1 בה ּגעמש | 20 3 הָתְלְנָה | 21 >6, 9 

 | (p3רin 41 frtl c AOS)  | | >> >6'בצא | * 1 6 6 לע | <* >6 | 31 6 6 לעו
 | | 23 * 41 6 6ּוחָקָלְו |  קזמ 1 6 6 לכב | < 1 6 09* בָאְחַאְכּו 6 * 22 | 6> '

 | | * <650ל 0 עדויַה א עדי (אווה; 41? 6 6 61 דע | 24 == 3 רַמָא 'ִנַה 'שו
25 *° <6 (add?) | ל s iba חלשיו 66 aliter | * 6668 רַפַס 1 
29 || 4 >6, prb add || >> >6, ₪ 61 | * 6 רמאת (cing; 1 4 | 26 lc GES 

 אָלְזַהְ]  | 27 ** 6 al 3306 text | 28 = 6תיִבָּב דיִקַּפ 422155 תיבב)
  6ןֶכְ"לע 62) |? 6 ח066



29,29— 30,10 JEREMIA 695 

 :'איִבָנַה ּוהְיִמְרִי ינְוְָּב 'הָּנַה רָפָּפַה"תֶא ןָהֹּכַה הָיְנַפָצ אָרְקיופ
 הָלּוגַהלָכ"ילֲע חַלָשיי :רָמאָל ּוהָיִמְרִידלֶא הזהירַבְּד יִהְיוּ

 םֶכָל אָּבִנ רָשַא ןעי יִמָלַתְַה הָיְעַמְׁש-ילֲא הָוהְי רָמָא הָּכ רמאל
 רַמָאדהֶכ כל :רקְׁש-לֲ םֶכְתֶא חַטְבַיו ויְתְחלְׁש אלל יִנָאְו היִעָמְש
 \שיִא - הָיְהיֹיאְל וערודלעו מלַחגַה הִיֲעַמְׁש-לֲ דפ יִנְנָה הוהְי
 *יִמַעְלהשע ינָארָשַא בּוּטַב 'הָאְרוהאלְו יהֶּזַה םעָהְּוְתְּביו ויבש
 ₪ :"הָיהְיְדלַע רֵּבִד הָרָסִיִּכ הָוהְיםָאְנ

 רַמָאדהְכ :רָמאָל הָוהְי תֶאַמ וה הָיַהְדרשַא רְבְּרַהי 0

 תּובָש-תֶא יִתְבְשְו ההיא םיִאְּב םיִמָ הָגַה יֵ :;רֶפְסלֶא דילא
 יִּתְתְנְרָשַא ץֶרָאָהְ לֶא םיִּתְבָשַהְו יהָוהְי רַמָא הָדּוהיְ לֵארְׂשִ יִמַע

 לֵאְְׂשִי-לַא הָוהְי רד רֶׁשֲא םיִרָבִַה הָלאְוי פ :ְהֶּשרְו םֶתְבְאל
 הָוהְי רַמָא הכי :הָדּוהְידלאְו

 :םוָלָש ןיִאְו דַחּפ נעְמְש הָדְרַח לוק
 לז דליײמַא ּואְרּו *אנּולַאש*

 "הָרָליַּכ ליצלֲח-לע יָדִי רֶבָנ"לָכ יִתיֵאָר ַעּודַמ

 ייוהז :ןוקְרְל םיֶנָפלְכ ּכְפָהְְו
 ּוהָמָּכ ןיָאמ אּוָהַה םּוּיַה לּוָדְנ יִּכ
 :ַעָשּוי הָנַמַמּו בֶקָעָיְָל איֵה הָרָצ-תעֶו

 יתואָבְצ הָוהְי םָאְג אּוהַה םויב יהיה
 קתנא ייֵתּורְסֹומּו "ףראּוצ לעַמ 'ּולַע רֵּבְׁשֲא

 :םיִרָז רוע וב -ּודְבעידאלו

 םֶכְלַמ דָוָּב תֶאְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְו תֶא ּורָבֲעו
 פ | :םֶהָל םיִקֶא רשא

 לֵאָרְׂשִי תֶחָתְלֶאְו הָוהְידִאְנ בקעי יֹלְבע אָריִּת"לַא הָּתַאְוי
 יםִיִבְׁש ץֶרָאַמ" ךערז-תֶאו קזחרמ ףעישומ יֵנְנַה יִּ

dlc 331556] 63 6 לֶא | * r *1 6 nonn MSS2206 | ל >6 || < >6 |  
 לע| 32 * >6 | ל 6 אלו | < 6 םֶהְל | % קrb dl 6 6 || >> 1 frtc 6 םֶכָכּותְּב | + 6

00x Syovrar (>S) | %- 61 6 6 | Cp 30,תּוארַל | 5 קל 1 6 6 2 6+  
dleלע | 3 6**+-תואבצ | 4 1 6 6 לע( | 5  nonn MSS2° ךל >6 | * 16  

 6 | * 6 ּועַמְשִּת, 1? דחפו עַמָשֶנ | 6 * אנ >6 || * 6+צמ םספם | * >6 | 76
 nn; sic 12 (rsp) | * 1 ןיִאַמ cf 161 | 8 * >6 | * >6 | < 66 לע | %
 Do | < 64 םֶת-- | + 65 avroi )המה?( %9*6 + לזו; ?dl וב | 9 >68 |

 10. זז = 46,27. 28, sed <6 || ro °° frt 1 6 0 םֶיְבָשְמ.



 696 הימרי : 22—30,11

 :דירחמ ןיאו ןנאשו טְקְׁשְו בקעַי בֵׁשְו
 ונהל הָלָכ הֵׂשֲעֲא יִּכ עשה הָוהְידֶמְנ ינַא ָךְּתֶאְ-יכּי

 טּפְׁשִַל יתרו הָלָכ הֶׂשֲעֲא-אל תא ְּךַא םָש ְּיִתֹוצְּפַה רָשא
 הָוהְי רמָא הָכ כ: סם  :ָָתנַא אל הקנו

 כמ הָלֲחנ 'ָרְבש 'ִׁשינָא
 כ ןיא הָלָעִת 'תואְפְר רוְמְל נד "אי
 ושְרדַי אָל ךֶתּוא ךּוחכש ךִיְבַהֶאְמילָּכיי

 יִרְזְכַא רְסּומ ְּךיִתיִּכַה בָיוא תּכַמ יִּ
 :ךיתאטח ּומְצִע וע בר לע

 ְךבאָכַמ ׁשּונָא רְבׁש-לֲ :קעֶזַּת"הַמ יי

 ל הָלֲא 'יִתיִשָע /ךומאטח ֹומָצֲע וע בֶרּולֲע
 יוכי יִבָשַּב םֶלָּ ְךירְצלֶכְו ּלכֲאְי ְּךילְכָאלְּכ ןבָליפ
 :זָל ןֵּתֶא ְךיננּבלָכְו הְָׁשִמַל 'ךיסאש ּויְהְ
 הָוהְיסִאְנ ּךַאָּפְרֶא 'ךיִתּוּכְמְמּו יל הָכְרַאי הלעֶא י יכל

 הָוהְיִַמַאוהָכַי* פ :ּהָלְויַא שרד "איה ךויצ ל ּואְרְ הָחְּניֵּ
 םחרַא 'ויָתּונּכְׁשִמּו בוקעי ייִלָהֶא תּובָש בָשיִנְנה
 :בשי ומּפָשִמְלַע מרא הָלָתִלַע * ּריָע הָתְנְבַנְו

 םיקחשמ לוקו יהָדֹוּת םֶהָמ אָצְיְויפ
 :'ּורָעַצִי אָלְו םיִּתְרַּבְכַהְו  ּוטַעְמִ אָלְ םִיִתְּבְרַהְ
 ית נפל יותְדעְו | םֶדָקְּכ 'ויָנְב יָהְו

 ףנָמִמ וריִּדַא הָיָהְו" 1 :"ויִצַחְלְ'לָּ לע יתְדְקְפּו
 יִלֶא 'שָּגְנְו ריִּתְבַרָקַהְו אַצִ וברק ֹולְׁשִמּול
 :'הוהְידםָאְנ ילֶא תֶׁשְנְל וָבְלתֶא *ברע Ska יִמ יִּ

 ּפ :םיִהלאָל םֶכָל הָיְהֲא יִכֹנֲאְו םעל יִל םֶתִיְיָהְו

 זכ * >6 | ל 6ל* avéornga || > 1 6 6% al 'ְבָש | 13 cf 46,11 | ** 5 ֶּךֵרְוֲעְל
(cf GMS)8; 6 6% 6גץףכסטש 6 (תאַּפְר?) | 14 <6; 6  simּךַאְפְרְו  

‘Aosea wy 61 4,18|16 | *1 יקַעזת | ל  frtl|| 15 a >6; 15 5 6 trsp inדמֹולְׁשְל;  
 16 ** םלכ >9; 6 ּולָכאי םֶרָשְּב-?לָּכ | ל 5 ףיסש קזל 1 ףיססש | 177 6

)pevua Buoy) |6 םֶכְדיִצ  cf 14,17 | © dub;ֶּּתְכְרַא | ל 6 הָלחִנ הָּכַמִמ  
 4 6--יּכ cfs WNO | 18 * >6 | 6 ותּולְנְו | < 6 םעָקְו | צַפ *=* 6 ּואָצְיו
 (םֶךומ?) םרׁש; 1 הָאצִיְו |? >6 | 20 * 6 ּואָבּו |? 65 םָהיִנְב | < (5 םֶת- |

a0446 | * 63 םֶחיִצָמל | כז *= 6 (םֶהַמֵלי ּונָמִמ םיִריְּבַא ּויָהְו + 2  
aro.ָברקמ םלשמו | * 6 םיִּתצַּבַמו | 5 6 א. D31,11 || ** 8  [ada]; fit sic 1 cf 

ff Shs | vs 22 >6.0דק6ועסטסוצ || * 6 (5שאשש ||  



30,23—3 1,10 JEREMIA 697 

 ירָרוגְתִמ ירַעָס הָאְצִי ּהָמַח 'הוהְי יתַרעַסוהֵּגַהצ
 לוח םיִעָשְר "שאר לע
 . בל 'תומְזָמ וְמיִקֲה"דעְוי ותשעדדע הָיהְידףִא *ןורַח בּושי אלא
 הָיָהֶא הָוהְידםֶאְנ איהה תַעְּבִי 31 : "הב ּונְנּוְּבְתִּת םיִמָיַה תיִרֲחֲאַּב
 :םעל יֵלויְהְי הָּמַהְו לארי יֵתֹוֲחפְׁשִמ ילכל םיהלאל

 הָוהְי רָמָא הכי
 'בְרָח יֵדירְׂש םַע" רבב "ןח אָצְמ
 ייֶל הָאְרנ הָוהְי קוחרמי :לֶאְרְשְ ועיְִּרהְל ְּךלָה
 :ידָסָח ְּךיְִּכְׁשִמ ןָּכִלִע  ךיִתְבַהָא םָלֹוע 'תבָהֶאְ
 'ָּופַת יְֶעַת דוָעֹי לֶאָרְׂשִי תַלּותְּב תיִנְבִנְו ךנְבָא ידוע

 :םיִקָחָשְמ ילוחְמְּב תאָצְיְו
 :'ּוללַחְו םיִעְטְנ ּעטְני ןיִרְמש יִרָהְּב םיִמָרְכ 'יִעָטִּת ידוע
 םִיָרְפֲא 'רַהָּב יםיִרְצְנ ורק םוידשְי כ

 ס .:ּוניִהְלַא הָוהְי-לֲא ןויצ הָלַעְנְו ּומּוק
 הָוהְי רַמָאו הָבְדיֶּבְ

 ּורָמֲאְו ּולָלַה ּועיִמְשַה 'םָוגַה ׁשֹאָרְּב לַהְְו יהָתְמָש בקַעְיְל ּוְָ
 :לֵאָרְׂשִי תיִרֲאְׁש יתֵא יְֶמעזתֶא הָוהְי יעשוה
 ץֶרָאיַתְּכְריִמ םיִּתְצְּבְקְו ןוֿפצ ץֶרֲאַמי םֶתּוא איִבַמ יֵנְנַה*

 וְִֵי תלי הָרָה יח ךוע םָּב
 ליבוא יםִיִנּונֲחָתְבְּו ואבי יָכְבּבִי :הָּנַה ּובּוְׁשי לוג לָהְ
 ּהָּב ָלׁשָכִי 'אל רַשָי ךֶרָדְּב םִיַמ יִלָחְנְד ילֶא םֶכיִלוא
 פ  :אוה יִרְכְב םִיָרְפֲאְו בָאָל לַארׂשיל יִתינָהיְּכ

 לרמאְו - קָחְרָּמַמ םייִאב ּודיִּגַהְו "םיוג הָוהְיְדרַבְד ּוָעָמָשיפ
 :וְדַע הער ורָמְׁשּו ּונָצְּבִקִי לֵאְרְׂשִי הָרָזִמ

 23. 24 cf 23,19. 20 | 23° 6 apr | ל 6+ האצי | * 9 לֶלּוחְתַמ | 56 |
 < 6 ? אובָי | 24 * > 23,20 | °° <6*, dl | © Vrs nlp | % 2 23,20 + הָניִּב |

prb(םח?); 1  Bepuévכ :ך1, ז * לכ >% | 5 646 58 | 2 95 64 60ק0ע  

 עוגרמ (אצמ) יִתאָּצִמ cf 6,16 | ** 66 בֶרָחַק ב םֶנִדְבִא םע) | * 6 ול; 3+
 יִל רֶמאַו sim 6 | b 201155 686 'הא || © [ft 'חַּב 6--66 6 56 | 4 * %
 יכ 6** דוע | ** 6 ַּּפְת יִחְקִּת 6% + דוע | < 636 לַהְְב | 5 * 4[ 9
 ועָטת | = 6A ּועָטְנ; 1 יִעָטֶּת עּוטָנ | %1 58+ (6 6) לָלַהְו | 6 == 6 = (6*
 sg) Dyn ארק (?cantatorum) | * 6 ירהב (cfs) | 7 *>6 | ל*1 6 6 םיוג [

 lc“ 6 שוה | %1 6 66 ומע || * 1? תֶאְו | 8 *== 6 ןֹופַצְמ | ל 69 = דַעְוַמְּב
 הַסָפְהְ 1 4 | ף * 66 ּואָצְי, קצמ 1 | ל 66 םיִמּוחְנַתְבּו | < 6 6 לע |[ ₪

igל 66 ורמא; 2  | dlאלו | 10 * סנט  
Biblia. 45 
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 ּוּנּמִמ 'ֵקְֲח דָיִמ יולָאְנּו בקעידתֶא הָוהְי הָרָפִיכי
 הּוהְי בּוָטדילֶא 'ּורַהְנְו ןויצהיסורמב ּוננְְו ואבוי

 רֶקְבּו ןאָציִנְּבלעְו רֶהָצִי-לַעָו ׁשֶריִּת"לעְו ְנֶ"לע
 :דוָע הָבֲאָדְל ּופיְסּוידאָלְו יהיה ןגְכי םָׁשְפַנ הָתְיֲהְו |
 יָת םיִנְקזּו יםיִרֲחַבּו לוחָמְּב יהָלּותְּב חַמְׂשִּתי זָאי

 :'םָנּגיִמ םיִּתָחַפִשְו יםיִּתְמֲחָנְו ןושָשְל םָלְבָא יִּתְכפָהְ
 ועָּבְשַי יכּוט-תֶא יּמעֶו שב יםיִנֵהְּכַה שָפָנ יורו

 הֶוהְי רָמֶמוהְכ5ַ ם  יהָוהְייםַאְנ
 םיִרּורְמַת יֵכְּב ייִהָנ עֶמָׁשִנ הָמָרְּב לוק
 םֶחָּבהְל הָגַאְמ | יָהיֵנְּבזלַע* הָּבַבְמ לַחְר

 הּוהְי רֶמֲאֹוהַּכי פ יביא יִּכ יָהינְּבילעי
 יהֲעָמִּדִמ ךיָביעו יֵכָּבִמ ףלוק יֵעְנַמ
 :ביוא ץֶרָאמ ּובָשְו 'הָוהְידְִנ ךתָלְעְפל רֶבָש שו יִּ

 :יםָכּובְנִל 'םיִנָב ּובְׁשְו יהָוהְייסָאְנ ְּךָתיִרֲחֶאְל הָיְקִּתִדשְיויז
 דֵדּונְתַמ םִירְפֲא יִּתְעַמָׁש עמי

 ירָּמְכ אָל לֶנָעְכ רנו יֵנֵּתְרַפִ
 :יָהלָא 'הָוהְי הָּתַא יִכ .הָבּוׁשֲאְו יִנְבׁשֲה

 יִתְמַחְנ 'יבּוש יָרֲחֲאדיכ
 ךְרודלע* יִּתְקַפְס 'יֵעָדנַה יִרחאְו
 :יָּועְנ תַפְרֶח יִתאָשְנ יִכ "יּתְמַלְכִנימַנְו 'יתְשָּ

 םיעּושעש דָלְי 'םא | םִיֹרְפֲא יל ריקנ ֹןבֲהי
 ידוע ּונָרְכְִא רֶכָז 13 יִרְַּ ימי
 פ | :הָוהְיָאְנ ּונמחרא םַחַר ול יִעָמ ּומָה ןֿפדלע

 'םיִרּורְמִּת יל יִמָש "םיִּנָיצ ל יִביִצַהיי
 זז *1 ft 6 6 1לֶאְג | * 66 םיקזח | ז2 * 1 קזמ 6 6689 רַהְב | ל 64 ואבו?

prb 56 1 | 4 65 6 לע;  | idque antea dl660דטסשדסו; 1 6 ּונָּנְרְו  GMSS 
 יד ץֶרָאלע | << 682 יֵרְּפ ץַעָּכ | 13 55 66 קטז || ל 66 'ב לַהְקְּב | <1 6 5
 66 'חב || 5 6 ּודְחָי ל | < >66 | ! 66 לּדַנַאְל sed 6 14 6ספ) | 14 * 66+ יול יִנּב
 | א | 5 dlc 6S) | >> <6 || 15 2 frt add || * + 1 6 634 יכבו || = >68 |
 6-6 dl 6 688% || > 1c Vrs םֶניִא | 16 * 65 ךעמדִמ | >6 | 17 ** >6 |
 (bh 6 aliter || > <6 )5* 5 ast | 18 * 6+ יִכנָא | ל 64 דָּמְלַא אל? (1? דָמְלִמ אל) |
 5 ?dl (mtr cs) | 19 * 642 ייָבָש | ל ₪ יִרְסּוה | << 66 תַשּב םוידלע | 8
 xal 0ח656ו56 טסו | 20 * 6£3 ןֶּב | * >665 || < dl 6 668 || % prb 1 6 665 \יִלע |
 ®™ar * GBA jy; frt 1 6 # DD cf $k al codd | ל >68 | < 6 66[ 42) דוגש-

 ;(?piav )6 riuwpiu 1 Dירמת ל 8 רָּבְדִמְב יִבָשּו.
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 'יּתְבָכִה רב הָּלִסִמַל בל יִתָׁש
 ּךיִרָעְלֶא יִבָש לֵאָרְׂשִי תּותְּב יִבּוש
 יהָבְבּוׁשַה תָּבַה "ןיקֶמְחְתִּת יתָמ"רַע>> !יהָלֲא

 :"רָבג בֵבֹוסִּת הָבְקְנ ץֶרָאְּב הָׁשְדֲח 'הָוהְי אָרְבדיִּ

 רבדַה"תֶא מאי דע לֵאָרשִי יקלֶא תֹואָבְי הָנהְי רמה
 -הָוָג הָיהְי ָךָכְרבְי יםָתּובְׁש-תֶא יָבּוׁשְּב ויִרָעְבּו הָדּוהְי ץֶרֲאְּב הָּוַה
 םיִרְּכֲא ְָֹּחִי יויָרָע"לְכְו הָדּוהְי יהָב ּובְׁשיְי :יׁשרְקַה רה 'קְדָ
 :יִתאָלְמ הָבֲאָר ׁשֵפָנ"לָכְו הָפִיַע שפג יִתיִוְרַה יּכ*5 :רֶדעְּב עֶס
 םיִמָי יהְּגַהיז ם | גיל הָבְרָע יִתָנְׁשּו הָאְרֶאְו יִתָציִקָה תאזחלע
 עֶרָז הָדּוהְי יתיִּב"יתֶאְו לֵאָרְׂשִי תיּבדתֶא" יתְעַרָזְו הָוהְי-םֲאְנ םיִאָּ
 ץוִתְנַלְו ׁשֹוָתְנַלי םֶהיִלְע יִּתְדָקְׁש רֶׁשֲאַּכ הָיָהְו :הָמֵהְּב עַרֶזְו םָדֶא
 -םִאָנ עֹומְנלְ תֹוָנְבַל םָהיֵלֲ דֶקשֶא ּ עֶרָהְלּו ידיִבֲאַהְלּו סרה ו
 לוע ּורמאידאל םַהָה םיִמְיַּביפ :הָוהְי

 :הָניֵהָקִּת םיִנְב יּגְׁשְו רֶסָב ּלָכָא תֹוָבֲא
 הָניֶהְקִּת רֶסִּבַה יֵלֵכאָה יסֶדֶאָהְדלָּכ" תּומָי ֹונֹועְּב שיִאדםא יב
 יא תִיַּב"תֶא יִּתַרָכְו הָיהְי-םֲאְנ םיִאְּב םיִמָי הָּנַהּיי ם וינש
 םַתְובַאתֶא יִּתַבַּכ רשא תיִרָּבַכ אלי :השרַח תיִרְּב הָדּוהְי תיִּב"תֶאְו

 -תֶא ּורפה הָמַה"רׁשֲא םיָרְִמ ץֶרָאמ םָאיִצוָהְל ב יִקיחַה יב
 ּתֹרָכֲא רֶׁשֲא יתיִרְּבַה תאז יִּכ3 :הָוהְי-םִאְנ םָב יִתְלַעָּב יֵכֹנֲאְו יִּתיִרְּ
 יִתְרוְּתדַתֶא "יִּתַתָנ הָוהידסִאִנ םַהָה םיִמיַה יִרֶחֶא לֶאְרְש יתָּבתא
 ל"ה הָּמָהְו .םימלאל ָהְל יִתיִיָהְו הֶגַבַּתְכֲא םּבְלַעְ םֵּבְרְקִּב
 לעד רמאל ויַחֶאתֶא ׁשיִאְו ּוהָעְרתֶא שיא ידוע ומ אָלְו% :םעל
 יִכ "הֶנהְידםָאְנ .םְלּודְג"דעֶ םּנמקִמְל יִתֹוא ּועְדי גלוב יִכ הָוהְידתֶא
 הָוהְי רַמָאו הכי ס :דֹוע"רָּכְזָא אָל םָתאָטֲחְלו םנֹועל חֶלְסָא

yt ₪ 

 הָלְיָל רואָל םיִבָכֹוְכְו ֵַרָי תֶקֶח םֶמּוי רוֶאְל שָמָש ןתנ

ft sic )vel sim) 1 (conj 6 22( |21 516 0 ּתְכְלָח | < 6% הָלַבַא סו (הינא) הָנא;  
 22 * 66 יִבּושָּת | * 62 הָבָּכִשֶמ | < 62+ (ׁשְדָח) עֶטַמְל העּושת? | < 6 ₪
 dwrnpig 601660000 0? | 23 2-5 <<. 3% sol 'בצא | ל 66

én bikaוov (Spos) || * 662 Tp | 24 °° %ותובש | < 69 ְּךּורָּב | + 662  
 יִרֲע יֵבְׁשֹויְו || * 693 ּוצְרַא"לָכְו | < 16 A580 'דע יִעְסִנְו | 25 6 לכ | 27 *%
 praem 'ןכל jb 35% | 5 >66 | 28 == >66 | ל >6 | 20 >66 || בס ** >6
 ft dl | * 6 לָכאְו | 32 663 יִּתְלעֶנ | 33 * 6ל יִתיִרְּב | ל תסממ MS יֵנְּב |

5 prb 1 6 24MSS יִּתַתַנְו | 34 * <68* al | ל prb 1 6 69 הָאְּד | = >6# ll 

35. 36 in 6 postv 7. 
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 :ֹומְׁש תֹוֲאְבְצ הוהְי ויל ּומָהִיַו םָּיַה עגר
 | הָוהְידֶאְנ יִנָפְלַמ הָלֶאְ םיִקְחַה שיא ל

 פ  :םיִמיַהלְּכ נפל יוְג תּויָהָמ ותָּבְשְי לֵאָרְׂשִ עַרָז םּג
 יהוהְי רַמָא ו הכד

 הָטַמְל ץֶרָאדייִדְסּומ ּורקָחְיְו יהָלְעַמְלִמ םִימָש 'ודמי"םא
 פ/ :יהָוהְיםָאְניּושָעִרְשַאלְּכלַע לאָרְׂשִיערְילֶכְּב סַאָמָא יא"

 לָאְנַנִח לֹּדָנַמִמ הוהיל ריִעָה הָתָנְבַנְו הָוהְיְ"סְְג * םיִמָי הָּגַהּ*
 בָסָנְ' בֵרָנ תַעְבִ לע וּדְגְנ הָּרַּמַה יהו דועי :N39 הָנִּפַה רעש-'דע
 ןורדק לַחָנְזדע יתּומְרְׁשַה-לְכְו וָׁשְַּהְ םיִרָנְפַה קמעֶהלְכופ :הָתָעּג
 סֵרָהיאלְו שנוא הוהיל שֶדְק הָחְרְזִמ םיִסּופַה רעש תָּפ"'דע
 ס :םלועל דֹוע

 תיליִׂשֲעֶה תֶנָשַּב הָנהְי תַאַמ ּוהְיְמְרִידלֶא הָיָה"רְׁשִא רָבְּדַהי 2
 :רצאָרדְכּובְנְל הָנָש הָרָׂשִ -הָנֹמְׁש הָנָשַה איה הָדּוהְי ףלמ ּוהיְקְרְצְל
 אול הָיָה לאיבָנַה ּוהיִמריו םֶלָשּורידלע םיִרְצ לבב ךֶלָמ ליַח יזָאְוי
 -ָוַלַמ ּוהיִקְדצי ואְלְּכ רׁשֲא :יהָדּוהְי למ תי רֶׁשֲא הָרַטַמַה רצַחּב
 ןתנ יִנָנַה הָוהְי רָמָא הָּפ רמאל אָּבְנ הָּתַא עּודַמ רמאל יהָדּוהְי

 אל יהָדּוהיֶּלַמי והָיְקְִצְוי ּהָדָכְלּו לֵבְּבירַלִמ ְִּב תאּנַה ריִעָה"תֶא
 ויפים ויֵפ"רָּברו לֶבְבירַלַמ יִּב ןַתָני ןֵמנַה יִּכ םיְִׂשַּכַה דָיִמ טְלָמִ
 יהָיָהְי םֵׁשְו 'ּוהיְקְדציִתֶא ילו לָּבְבּו'פ :הָניִאָרִּת ויָגיֵעתֶא 'וָניִעְ
 פ :"וחיִלְצַת אל םיְִׂשּכַה"תֶא ּוָמֲחָלִת יִּכ הָוהְידַאְנ ותא יִרְקֶּפדַע"
 -ןֶּב לֵאמנַח הָּנַהז :רֵמאַל יֵלֲא הָנהְי-רַבְד הָיָה ּוהָיִמְרִי רמאיויפ
 הל יִּכ תֹותְנעְּב רֶׁשֲא יִדָשתֶא ל הנק רֶמאַל "לא אָּב ד לש
 "להְהְי רב ייִדודְדְֶּב לֶאְמְנִ יִלֶא אָבָּיַו5 :תוְנְקְל הָלֶאְּנַה טַּפְׁשִמ
 ורָשַא תֹותָנעּב-רֶׁשֲא יִדָשתֶא 'א הנק קילא רמו ּהָרָטַמַה רַצַחלֶא

 36 16 GAY תַבָשַי | 37 **>6 | 6£  ּומּורְי (טטש6ף) | * 66 + הוהי םָאְנ |
insלארשי | 38°  in 662 trsp post4| לכ 4 | 5-6 < : || rareivwef)6 64  

 6 ;48MSS Q Vrs D9 || 5 sic 8 Vrs (> mlt MSS) | 30 *°>6;lcK הוק סֹוָק|

 5 6 םָּרְנָנ; 1? הָּבְנָנ | < ₪ 1 6 ca r2MSS 66 דע | .39b 4080 *% 8 הָתֵעְבִג
 6 1 | 40 ] 6 6 9 nib( mlt MSS Q'A הדש?) תומדָשַה | * דעו |
 5 6 אלו | Cק 32, : 0 הָנָשָּב א תַנְׁשִּב | 2 * וא 6 | b56 | 5 1 ? תיִבְּב |
 44 6 ֶלָמַה | 3 62 'רצ ךֶלָּמַה | 4 =< >6 | * 0 ויניעו | 5 < קזמ 16 6 הָלְבַבּ

cfיהיו  SAלי | * 86+ 6 3 61 | 5 2 תּומי ₪ 6 1 | 76 >6 | 6 ** קנס 1 6  
 6 | ל 68 ךַיײלָא 564 ₪ 8 | 8 * 6** יִדֹוד םִלַׁשְְּב | ** 61 6 6 | 5 >65 |

 4 68% 6% ּףל | << add; in 6 post יִדָש.



32,922 JEREMIA קז 

 ערֲאְו 'ְָּל"הַנְק הָלֲאְנַה ְּךְלּוי הָשְרִיִה טּפְׁשִמ ל יִּכ יִמָיְנְּב ץראב
 רַשַא יִדּדְּ ילַאמנח תֶאַמ הָבָשַה"תֶא הָנְקָאְופ :אּוָה הָנהְיְדרַבְד יִּכ
 :"ףַסַּכַה הָרָשְעַ םיִלְקֶש הָעְבש יףָסָּכַה"תֶאי וליהָלְקְׁשא 'תַתְנַעַּב
 :םִיָנְזאָמְּב ףָסָּכַה לָקְׁשֲאְו .םיִרֲ דַעְאְו םתָחָאְו רַפַּפַּב בָּתְכָאְו יי

 ;"ּולנַהתֶאְ יקחו סּותָחָהְ""תֶא הָנְקּמַה רֶּפְסדתֶא חַקֶאְויי
 יניִעְל הָיְסְחַמְרְּב הרב ְּךוַרְּבילֶא יהָנְקְּמַה רָפְפַהתֶא ןָּאָו יי
 דיִלָּכ ָניֵעָל הָנְקַּמַה רָפַכְּב םיִבְתַּכַה םיִדעָהי יגיעלּו ידּד לֵאָמנַח
 םַהיִניִעְל ְּךּוְּב"תֶא ּהָנַצֲאְוצ :הָרָטַמַה רַצֲחּב םיִבְׁשיַה םיִדּוהיַה

 םירָפְפַה-תֶא חקל לאְְׂשִי יֵתלֲאי תּואְבָצ הָוהְי ֹמָא"הּכ+ :רֶמאָל
 'הָנַה יּולָּנַה רָפָפ תֵאְו םּותָחֶה תֶאְי הּזַה הָנְקַּמַה רֶפְס תֶא 'הָלאָה
 רַמָא הָכ יִּכיפ פ :םיִּבַר םיִמָו יּודְמַעְי ןעמָל שֶרָחיִלְכִּב 'םָּתַתְנּו
 ץֶרָאְּב םיִמְרְכּו תָֹהָׂשְו 'םיָּתָב ּוָנַקִי דע ילאָרְׂשִי יֵהלֲא תֹואָבְצי הוהְ
 -לֶא הָנְקִמה רָפָפ"תֶא יִּתִת יָרֲחָא הָנהְוילֶא לֶלַפְתֶאְו < ס  :תאָזַה
 ַתיִשָע הָּתַאֹויֹהַּנַה הָוהְי ייִנדַא ּהָהֲאל :רָמאַל הָירְגְּב ּּוְרְּ
 'אלַפודאָל הּיּוטְנַה ָּףעֶרבּ .לּודגַה ֲחְּ ץֶרָאָה"תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא
 קיִח-לֶא תֹובֲא ןוע םֶלָשְמּו םיֿפְלַאל ָסָה הֶׂשֲעפ :רֶבְּלָּ ָּךַמִמ
 yas :יומׁש תֹואְבֹצי הָוהְי .רובּנַה לּודָּנַה לֵאָה םֶהיִרְחֶא םֶהיֵגְּב
 יםָדֲא יֵנְּב ְָר"ולְּ-לע ית ךיניעירְׁשַא יהילילעֶה בֵרְו הֵצֲעָה
 םיִתְּפֹמּו תותא תְמָשרָשַאי :ףיִללעמ יִרְפְכְו היִטְְד ׁשיִאָל תת

 םיכ םֵׁשךל"הָׂשעתַו םָראָּו לֶאָרְׂשִיבּו הוה םָיה"דֲע םֹצַמרֲאְּב
 םיתְפֹוְמְבּו תֹותֹאְּב םִיָרְצִמ ץֶרָאמ לֵאָרְשִי-תֶא ךָמע-תֶא אצתנ יי :הזַה
 קת םָהְל ןַּתִתו ?? ras אֿבֹומְבּו היּוטְג עוָרְזָאְבּו ּהָקְוֲח ךיבּו

 וא 'םָהָל תַתְל םֶתובָאל תְעַּבְׁשִנירׁשַא תאּוה
 8 + 6 kai שט rpecBurepoc | 9 *° 6 'נח m7 (8* 'נח תאמא) | ל 41 6 6[
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 702 הימרי 32,2337:

 תא ּוכָלָה"אְל יִּדְתוָרתָבּו ךָלקְב עָמְשאלְו ּהָתא ושרי ואביו
 דלָּכ "תֶא םֶתַא יאָרָקּתַו ּושָע אָל 'תֹׂשֲעְל םָהָל הָתִנצ רֶׁשֲאלְּ
 יב הָנְּתנ ריִעָהְו הָדְכְלְל ריִעָה ּואָב יתֹולְלְפַה הָּגַה=י :תאְזַה הָעְרָה
 יראו ירבָּדַהְו בֵעָרָהְו בֶרְחַה ִגְּפִמ ָהיֶלֶע םיִמָחְלִנַה םיִדְשַּכַה
 ךל"הנְק יהוהְי ינאי ילא ּתְרַמָא הָּתַאְויפ :יהֶאר ָךְַהְי הָיָה "ָּתְרְבּ
 ספ םיִּדַָּכַה דב הָנְּתַנ ריִעָהְו םיִרֲע 'ִדַעָהְו 'ףָָּבּב הָָׂשַה
 יָהלֲא הָוהְי יִנָא יהָּגַהי .:רָמאָל והָנְמְרי-לָא הוהיהרַבְּד יָה
 ןַתֹג יָנְנַהי הָנהְי רָמָא הָּפ ןכל* ּרָבְדילָּכ יאָלְּפו יִּגָמִמַה רָשְּבָ
 לָבְּבּלַמ 'רצאָרְְכְּבְנ דָיְבּו םיִּשּכַה ְךיְּבי תאֹוַה ריֵעָה-יתא
 ריִעָהדתֶא ּותיִצַהְו תאּזַה ריִעָהדלַע םיִמָחְלַּנַה םיִּדְשַּכַה ּואָבּופ :הָרָכְלּו

 לַעַבל םֶהיֵתֹוְגַנ"לַע ּורְטק לש םיִּתְּבַה יתֶאְו ָהּופְרְשּו שָאְּב תאָּנַה
 לֶּאְרָשַיְִבויָהיִּכְי :יִנְיִעְכַה ןַעָמְל םירחא םיָהלאַל םיִכְסְנ ּוכָפַהְ
 ְךָא לַאְרְשוהיְִב יִּי םֵהיֵתְרעְנמ יִניעְּב עֶכָה םישע ְּךָא הָדּוהְי ינְבּ
 יִתְמַחדלַעְו יִפַאדלַע יּכִַ :יהֶוהְיְיִאְנ םָהיִרְי הֵׂשֲעַמְּב יתֹא םיִסַעְכַמ
 הזה םְּיַה דַעְו ּהָתֹוא ּנָּב רֶׁשֲא םויַהְוִמְל תאזה ריִעָה יל הָתְיֲ
 רֶׁשֲא הוהְי יֵגְבּו לֵאָרְׂשִייִגְּב תַעָר"לְּכ לע :יָנָפ לעמ ּהָריִסַהַל
 שיִאְו םֶהיֵאיֵבְנּו 'םָהיִנְַּכ םֶהיֵרָש םֶהיֵכְלִמֹי הָּמַה יִנַפיִעְכַהָל ושָע
 םֶתא ידמלו םיִנָפ אָלְו ףָרֹע לא נפו :םָלׁשּורְי יִבְשְיְו הָדּוהְ
 תיַָּב םֶהיֵוקׁש יומיִׂשְיוי :רָחּומ תַחָקְל 'םיִעָמְש םגיֵאְו דַמַלְוםכְׁשַה
 ורֶׁשֲא ילֲעַּבַה תֹומָּ"תֶא ֹונְבוני :'דֶאְמַטְל ויִלָע יִמָשאָרְקִנרֶשַא
 דאל רֶׁשֲא יכל םָהיֵתֹונְּבתֶאְו םֶהיֵנְּ"תֶא ריִבֲעָהְל םֹנִהְָב איִגְּב
 ייטֲחַה ןעַמְל תאזה הָבַעוְתַה תוָשעל יִּבְל"לַע הָתְלָע אָלְו םיִתיּוצ

 בְָחּב לְָּּביּדְלְמ דָיּב הָנּתַנ "םיִרָמָא םָּתַא" ו רשא 'תאֹוַה ריִעָה-
 םָׁש םיִתָחַּה רֶׁשֲא יתֹוצְרֲאָה לָּכִמ םֶפְּבְקְמ יֵנְנַה ל :ירָבַָּו בעְרְבּו
 23 * 1 6 מסממ K6 וּבְתוֹרMSS Q’ASE ּjn ְָּתֹורֹתְבּו | * >6 | * 6? ּואְרְקיַו;
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 םיִּתְבָשְהְו הֶּזַה םֹוָקָּמַה-לֶא םיִתְבְשַהְו לדג "ףֶצְקְבּו 'יָתְמֲחְבּו יִפאְּב
 בל םָהְל יִּתַתָנְופפ :םיקלאל םֶהָל הָיְהֶא יֵנֲאְו םַעְל יל ּויָהְו :תַטָָל

 םֶיִנְבַלְו םֶהָל 'בֹומְל םיִמיה"לְּכ יִתוא הָאְריִל דָמֶא דְָָו ָחֶא
 םֶהיִרְחַאְמ יבּוׁשָאזאָל רֶׁשֲא םֶלֹוע תיִרְּב םֶהָל יִּתַרָכְופ :םָהיִרְחַא
 יִתְששְריי :יִכעַמ רוס יִּתְלבָל םבָבְלִּב ןֶתֶא יִתָאְרִיתֶאְו 'םֶתא יֵביֵטיֵהְלי
 "לֶכָבּו יֶּבַלילֶכְּב' תמֲאָּב תאּוַה ץֶרָאְּב םיִתְעַטְנּו םָתֹוא ביֶטֵהְל יםָהיֵלֲע
 תֶא הּזַה םָעָה"ֹילֲא יִתאָבַה רֶׁשֲאַּכ הָוהְי רָמָא הכייִּכ< ם  "יִשְפַ
 הָבוטַהלָּכ-תֶא םָהיֵלֲע איֵבַמ יֿכנָא ןּכ תאּוַה הָלֹודְּנַה הַעָרָה"לְּכ

 םָּתַא"רֶׁשֲא 'תאְנַה ץֶרָאְּב 'הָדְׂשַה ינתנו :םָהיֵלֲע רבל יִכנָא רֶׁשֲא
 תחש :םיִּדָשַּכַה 'ִדיְּב יהָנְּתַנ הָמַהְבּו םָדֶא ןיִאַמ איה הָמָמְׁש 'םיִרְמֶא
 יִביִבְסַבּו ןֵמְְנַּב ץֶרָאְּב םידע דעֶהְו םֹותָחְוּו רָתַּפַּב בֹותָכְו ונקי ףָּכַּב
 -יּכ בָגָגה יִרָעְבּו הָלַפְׁשַה יִרָעְבּו רָהָה יֵרֲעְבּו הוה יִרָעְבּו םֶלָשּוְי
 פ :יהָוהְיסִאְנ םֶתּובָש-תֶא בשא

 רצחב רּוצע ּונָדּוע אּוהְו תינש הימל הָוהְירַבְד יִהָיַוי 33.

 הָניִכַהְל ּהָתוא ירֶצֹוי יהוהְי הש הָוהְי רֶמָא"הכ :רמאל הָרָמַּפַה
 לאל יתִרָצְכּו תג ךל הָדיְגַאְו ְּךְנֲעֲאְו יֵלֲא אָרְקג :ֹומָׁשו הוה
 תַאּזַהריִעָה יֵּתָּב"לַע ילֵאָרְׂשִי יֵהלֲאֹי הָוהְי רָמָא הכ יִּכ+ ם ::םָּתעַדִי
 יםיִאְּב יִבְרַחַהלֶאְו תֹוללֹסַה- לֶא םיִצָתּנַה הָדּוהְי "יִבְלַמ יִתָבלַעְ
 יִפָאְב יִתיִּכַהְרֶשַא םֶדָאָה יִרְנַּפתֶא יֹמֲאָלַמָלּ םיָשכַה-'תֶא םֶחְלִהל
 ינָנה< :םתְעַרלּ לע תאוה ריִעָהְמי י יִנָפ יִּתְרַּתְסַה רֶׁשֲאַו יִתָמֲחַבּו
 םולְׁש תֶרַתִע םהְל ייֵתיֵלְנְו "םיִתאָּפְרּו אָּפְרַמּו הָבְרַא הל" הלעט
 םיִתָנְבּ לֶאְרְשִי תּוְבָש תֶאְו הָדּוהְי תּובְׁש-תֶא יתְבָשַהְוז :תַמָאַו
 =לוָכל ייחסו ילּואָטח רֶׁשֲא *םנֹוע"לכַמ םיִּתְרַהֲטְוéֿ :הָנְׁׂשאָרְבְּכ
 ושש םשל' - הָתְיֲהְופ :יִב ועְשַּפ ירָשַאְ ילואָמַח רֶׁשֲא םֶהיִתְנוע

 37 * 6 'ַחו | < 6 קו | 39פ *16 66 רָחַא | ל 639 ו | ל
 55 >66 | 4ז = 6 יִּתְדְקָפּו 65? + םָהיֵלֲע | *-* 66 שפנ"לכבו בלזלכבו
 >8) | lcedp] 43 *lc Vrs|2°25 ּונְקַנְו c 6ב-דוע |ל 16 Vrs ה
 cf 44 | 5 ₪ 616 6 | 9% ₪41 6 6 רַמֹא הָתַא < 6 | * קזס 1 6 84 'נו 6
 ּונִּתְנְו | 1 6 יִדיִּב | 44 = >6 | Cp 33, 2 **16 6 ץֶרָא[ה] הָשע; הוהי 15
 630 || ל 654 "| | 3 * 6MSS Kr 6 ‘Ji | ל 34MSS אלו, nonn MSS Vrs רשא
 אל | 4 ** >6 | ל 69 ְּךֶלֶמ | == לא >6; 5+1 6 6 לַחַה"לֲאְו (םופו 366) |
 5 * טס ; >6 | ל ה 9 | <6 ּהָא-- | + 6םֶהָמ | 6 *166היִת--ן
 5 ? | < ;crrp 8+1 6 8 יִבְרַּב | 8 *16 66 Dתֹנֵֹע | ל 62 רֶכְזֶא אלו | >6;

 1 6 QM -ַלָכְל | 4 רשא >69 | 0 * >6; 3* = 4 | ל 1 6 6 ןושָשְל
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 הָבּוטַהלָּכתֶא ּועְמְׁשי רֶׁשֲא ץֶרָאָה "וג לֶכָל תֶרָאְפִתְלּו *הָלַהְתַל
 םֹולְׁשַה-לְּכ לַעְו הָבוטַהלָּכ לע ּוזְגָרְו ּוָדֲחְפּו יםָתֹוא הָשִע יִכֹנֲא רׁשֲא

 הָּזַהוקְמּב עמְׁשִי לוע הוהְי רֶמֲאּוהַּכיפ ם  :יָּל הָׂשְע יֵכֹנֲא רֶׁשֲא
 הָדּוהְי יֵרֲעּב יהָמַהְּב ןיִאמּוי םֶדֶא ןיִאַמ אּוה בֵרָח םיִרְמֲא םֶּתַא רֶׁשֲא
 :הָמָהְּב ןיִאמּ יבשוי ןיִאמּול םֶדא ןיִאַמ תֹוׁשנַה םלָשּורְי תֹוצֲחְבּו
 -תֶא גדוה םיִרָמֲא לוק הָלַּ לוקו | ןְתֶח לק הֶמַמָש לוקו ןושֶש לוקי
 תב יהדֹוּת 'םיִאָבִמ וּוְסַח םָלֹועְלִיּכ יהָוהְי בוָטדיִּכ תֹואָבְצ הוהְי
 הָּכיי סם :הָותָירַמֲא הָנׁשארבְּכ ץֶרֶאָהְדתּוְבְשתֶא ביִשָאְיִכ הָוהְי
 -דעֶו םֶרָאןיִאמ בֶרָחָה הז םוקָמּב' ו הָיָהְי "רוע תואָבצ הָוהְי לַמָא
 ירְעְּב רָהֶה יֵלְעְּבפ :ןאצ םיִצָבְרַמ םיער הנ ויָרעילָכְבּו להַמַהְּב
 הָדּוהְי יִרָעְבּ םֶלָשּור יִביִבְסַבּו ןַמָיְַּב ץֶרֲאְבּו בֶגָּנַה יִרָעְבּו הְלפְׁשַה
 ספ  :הָוהְי רַמָא הָנּומ יִדי"לע ןאָצַה הָנְרָבעֶּת רָע

 רֶׁשֲא בוטה רֶבְּדַהתֶא יתמקהו הוהְי-םִאְנ םיִאָּב םיִמָי הָּנִהי*
 תַעְבּו םָהָה םיִמְיַּבSפ :הָדּוהְי תיּב"לעְו לֵאָרְׂשִי תיָּילֲא יִּתְרַּבְּ

 םיַמיּבי :ץֶרָאְּב הקו טפשמ הֵָׂעְ ְָָצ חמצ דול חימָצַא איהה
 להלרארקיל"רַָשַא "הזו חטבל ןּּכְׁשּת םֵלָׁשּוְריִו הָדּוהְי עׁשְּוַּת םַהָה
 בשי שיא דורל תַרָבַדאְל הָוהְי רַמָא הָכיָּב וז ס :ונקדצוהוהי
 ינָפְלַמ שיא תַרָּכדאְל םיולה םיִנָהְכלְו :לֶאְרְשְיתיִב אַלע
 יִהוופ סם :םיִמָיַה- לָּ חַבָ הֶָשַעְו הָחְנִמ ריטְקַמו הלוע .הֶלעמ
 -תֶא רֿפָּת-םָא הָוהְי רַמָא הכי :רומאל ּוהיְמְרִי-לֲא הָוהְיְדרַבְּד
 :םֶּתְעְּב הָלְילודיפִמוי תויָה ייתלבְלּ הָלילַה יִתיִרְּב-תֶאְו םויַה יִתיִרְּב
 -תֶאְז ֹואָסַכילע למ ןב ול-תויהמ יִדבע דֶנְּד-תֶא רַפְת יָתיִרְּב"םנ>י
 דַמָי אלו םִיִמָשַה אָבְצ רָפְָסיאְל ירשַא<> :יִתְרַשִמ םיִנֲהְּכַה םיִולה

 פ = "תאיִתְרָָמ"יוְלַהתֶאוילכַעְוְַּערֶויתַא הבר כנה
 הֶוַה םַעָה-הָמ ָתיִאָר אולַהי :רֹמאָל ּוהָיְמְרִידלֶא הוהְי"רַבְד יִהְיוּ
 -תֶאְו יסָסָאְמִיַו םֵהְּב הָוהְי רָחְּב רֶׁשֲא תֹחּפְׁשִמַה יִּתְׁש רמאל בד
 g 5 65 ‘התו GAA 'הָתְלְו | % 6 יוג | < סזפ 41 6 6 | *1 6 1א5 Vrs D םֶהָל |

 זס *= 6 יַהָבֹו | ** 46 6 | זז = 3+ אּוה םיִעָנְו 6( Ps 135,3 | ל 16 684 'במּו|
 6 6 סשק || 12 * 6א* <r | b& 3% || < 65 לכב | 14--26 >6 | 14 *1 לע |
 15 41155 קירצ = 23,5, 6ג 201155 3+ ליִּכָשָהְו ּךְלַמ ךְלֶמּו | 16 61 23,6|| * 5
 3-+ומש = 23,6 6 ּהָמַש סע םַשַה || *-ל 355 30 ּוהּואְרְקִי 6 ָה-- | 17 3 ןּב |
 18 30 ללו | 20 *1 fit 6 84 רפת | * 1 6 309 יתלבל || < 1 םוי | 21 = 3
 cf( 4) םיולה-תאו 'הכה-תאו | 22 * 1c 5080 'ִאָּב | ** קמ 1 יִתרשִמ 6 21 |

 24 * 0 םֶסֶאָמ הָּנָהְו
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 -םִא הוהְי רַמֲא הָּכיפ ם  :'םֶהיִנְפְל יּוִג דֹוע תויהמ ןּוצָאְנִי יַמַע
 עֶָזי-םג*5 :יִּתְמשאל ץֶרָאָו םִיָמָׁש 'תוָקֲח הָליֵלְו "סמוי יִתיִרְב אל
 םָהָרְבַא עֶרולֶא 'םיִלְשְמ ֹועְרומ תַחָּקִמ סאְמֶא ידְבַע דֹוָרו יבוקעי
 פ  ּםיִּתְמַחְרְו םֶתּובָש-תֶא "בושָאיכ בָקֲעְיְו קֲתׂשִ

 רֶגאָגְדכּוִבְנּו הָוהְי תָאמ ּוהָיְמְרולֶא הֶיְה"רֶׁשִא ךֶבָּרַהי 4
 יםיִפעֶהלָכו וי תָלָׁשְמָמ ץֶרָא יתֹוכְלְמַמלָכָו ּוליַת"לָכְולבְּיְלמ
 יִתלָא הָוהְי רַמָאזהְּכ> :רמאל ָהיַרָע"לְּכ"לעְו םָלָשּוְרָיילע םיִמָחְִ
 הָּכ ויֶלַא ָּתְרמָאְו הָדּוהְי ְּךלַמ ּוהָיְקְדְִלֶא יִּתְרַמָאְו ףלָה ילֵאָרְׂשִי
 ּהָפָרְשּו 'לְבְּביָלַמ דָיְּב תאזה ריִעָהתֶא ןֿהנ יֵנְנַה הוהְי רֶמָא
 ְיִגיִעָו ןַתָּנִת ודָיְבּו שפְּתִת שָפִת יִּב ודָּיִמ טְלָמִת אֵל הָּתַאְו :שָאְּ
 :אוָבְּת לָבָבּו 'רָּבְי ךיפתֶא ּוהיָפּו הָניִאְרַּת ילָמְּבֶלְמ יניע'תַא
 ְךיִלי הָוהְו רַמֲאדהָּכ הָדּוהְי ּךָלַמ ּוהָיקְִצ הֶהירבִּה עָמָש אי
 'םיִכָלמַה ְּףיָתֹובֲא "תּופְרָשִמְבּו תּומָּת םלָשְבי ּיבְרָחְּב תּומָת אל
 ְלּודּפְסי ןח יוקְו ךָליּופְרָשִי 3  דיִנְפָל 'ּוָהְררְשַא םיִנְׂשאָרְהי
 דלֶא יאיִָּנַה ּוהָיָמְרי רבו ם :הָוהְימאָנ יִּתרַּבִדינֲא רֶבָדְּ
 -ּלִמ ליחוז :םֶלָשְּריּב הָלֲאָה םיִרְבּרַה"לָּכ תֶא "הָּוהְי ףֶלַמ ּוהָיְקְדִ
 ׁשיֵכָכיילֲא 'תֹורְתוָנַה הָדּוהְי יִרָעילְּכ לַעְו םלֶשּוְודלע םיִמָחְלַנ לָבְּ
 :רַצְבִמ יִרָע הָרּוהְי יִרְעְּב ּוְרַאְשִג הָּנַה יִּכ הָקְזעלֶאְ

 ּךֶלפַה תרּכ יִרָחֶא הָנהְו תֶאמ ּוהָיְמְרלֲא הָיָהירֶשַא רבה
 :רּוְּ יםָהָל אָרְקִל 'םלֶשּויִּב רֶׁשֲאי םעָה"לָּיתֶא .תיִרְּב ּוהָיקדִצ
 םיִשָפֶח הָירְבְעָהְ יִרְבַעָה וָתְמְפשתֶא שיִאְו ודְבַעְתֶא שיא חַלָשְלפ
 דלָכְו םיִרָשַהלָכ 'ּועְמָשיַ יי :ׁשיִא ּוהיָחֲא יָרּוהיִּב סֶּבדָכָע יִתְלְבְל
 ותָחָפָשתֶא ׁשיִאְו ולבעתֶא ׁשיִא חַלָשָל תיְִּבַב ּוָּברָשַא םֶעְה
 .—.. "יֶרֲחָא לבּושיויי+ :'וחלשוו ּועְמְשִיְו רוע םּבְדדְבַ יִתְלְבְל םיִשְפְח

24 ° frtlc SO יֵנָפְל | 25/51 םוי 6) 20; % (ad 25) in custodia die ac nocte || 

  | 5 mit Mss 0לע  $0 bWb | 51ל |  | 26 ** prb add (+1 sq)'חו  gyל
 |  | >> <6 | 2 ** <6'מ >6 | * 6 תלשממ *  | Cp 34, 1ביִשָא, א בושָא

5 prb al 6 6 | © 5 1 6 6 ןַתָּנִת ןֹתָנַה | 4 6+ ּהָדָכְלּו (רשו 3% in maפז( | 
3 *5 prb 1 6 6 lJ} cf 32.4 || °° 6לא< | 4 -* <6 sed cfs | 5 *1 6 1 

  c= | = >6'מְבּו; 63 'ל ּודְפִס רָשָאַכְו גוט 1 ? דָּפְסַמְכּו | * 6 םיִכְלמַה,
sed cf 5% || 4 >6 | * prb 16 69 ּודָּפְסִי | 6 * >6 | ל* 1 6 6 צ ָלֶמַה | 7 * לכ 
 לע || %1 לַעְו | 8 * לכ >6 | ל-ל >6ל*  prb dlc 6 sed cf 3% | > 1 6 65ל | 6>
sed 6/6535 || © ₪ dl c 68 | g =°1 prb (cf SEAZY) יִדּוהיִּב שיא םֶדְבְע יִּתְלְבְל 

  ** 6זצ | (? GSועמשיו  <6: dl prbלל |  sic 1מ prוהיִתֶא | זס * 6 ובושיו,
prb dl; in 8 45155 Din. 



 | 206 הימרי 35,2—34,12

 יםּוׁשיְּבכִיויםיִׁשְפֲח וחלש רשא תֹזְפְׁשַה-תֶאְוםיִדְבעֶה-תֶא ּוביִׁשו ןכ
 'הָוהְי תֶאַמי ּוהָיְמְרַײלֶא הָוהְיְדרַבְד יהיו פ ::תֹהָפְׁשְִו םיִדְבֲעַל
 -תֶא תיִרְב יִּתַרָּכ יִכנָא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲאי הָוהְי רָמָאדהְכי :רֹמאָל
 :רמאל םיִדָבִע תיֵּבְמ םִיֹרצַמ ץֶרָאמ םֶתֹוא יִאְצוְה םֹויְּב םָכיֵתֹובֲא
 ל רֶכְמִירְׁשַ יִָּבָעָה ויֹהֲא-תֶא שיא ּוחְלָשָת" םיִנָׁש 'ִעַבְש ץקמ +

 יָכיְִבַא ַעְמשאלְו מע שפה ּּתְתלׁשְו םיִנָש שש בע
 רֶׁשיַה-תֶא "ּושַעְּתַו םויה 'םֶּתַא 'ּובָשִּתַו 5 :םֶנֶזֶאדתֶא ּוטָה אָלְו יִלֶא
 -רֶשַא תִיַבַּב נפל תיִרְב יּוֲתְרְכִּתַו ףהערל שיא רוָרְד ארקל יִניִעְּב
 -תֶא ׁשיִא יּובָשִּתַו יֵמְׁש-תֶא לְלַחְּתַו ּובָשַּתַו :וילֲ יִמָש אָרְקִ
 ׁשְְּכִּתַוי םֵׁשְפנְל םיִׁשְפָח םּתְתַלְׁשרֶׁשַ ותָחְפְׁש-תֶא שיִאְ בע
 הָוהְי רָמָאדהְּכ ןכְלוז ס :תִחָפְׁשִלְו םיִדְבעְל םַכָל יתוָהל םָתֹא
 יִנְנַה ּוהעַרְל ישיִאְו ויָחָאְלי שיא רֹורָד ארל יָא םָּתָעַמְשאָל םָּתֶא
 יִּתַתְנְו בעְרָה-לֶאְו רֶבְַה"ילֲא בְרָהַה-לֶא 'הָוהיאְנ רוד םָכָל ארק
 םיִרָבְעָה םיִשָנַאָהתֶא יִּתַתְגְוי :ץֶרָאָה תוכלָמַמ לכל יהָעְוזל ל םֶכְתֶא
 יִנָפִל ּותְרִּ רֶׁשֲא יתיִרְּבַה יֵרְבְּדתֶא ּומיקַה-אל רשא יִתְרְּבדתֶא
 הָדּוהְי יבשופ :ויָרְתּב ןיִּב ּוְרְבַעַו םִיֹנְשִל ּותְרְכ רֶׁשֲא לֶגָעָה"
 ןיִּ םיְִבְעָה יעֶרֲאָה םע לכי םינֲהּכַהְו םיִסְרָּפַה יםלשּורִי ירשו
 יםשפנ ישקבמ דָיְבּו םֶהיבְיִא דיַּב םֶתוא יִּתַתָנְו> :ילָגַעַה יֵרְתְּב
 -תֶאְויז :ץְרֲאָה תַמָהְבִלּ םיָמְׁשה ףועל לְכַאמל תב הָתְיָהְו
 יִשְקַבְמ דָיְבּו םֶָהיֵבְיֲא יְּב ןַּתֶא ויְרָשתֶאְו הָרּוהי"ְךלמ ּוהיִקְדַצ
 -םֶאְנ הוצְמ יֵנְנֲה> :יםכילעמ א לָבְּב ְךֶלֶמ 'ליַח דיְבּו םשפנ
 ָהָפָרׂשּו ְהּודָכְלּו ָהילע ומחלנו תאּוַה ריֵעָה-לֲא םיִתְבְשָהְו הוהְי

 פ  ובׁשי ןיִאמ הָמָמְׁש ןּתֶא הָדּוהְו יִרָעְתֶאְו שָאְב
 םיִָיוהְי .יִמיִּב הָנהְי תאָמ ּוהָיְמְרוילֶא הָיְהרְׁשַא רבְּרַהּי 5

 תְרּבְְו םיִבָכְרֶה תיִּבלֶא ךולָה* :רְמאל הָדּוהְי ָךְלַמ ּוהָישאְיְְּב
 :ןיי םֶתּוא ָתיקְׁשַהְו תכָשְלַה תָחַא-לָא הָוהְי תב םֶתּואְבַהְו יםֶתוא
 זנ * 1 6 0 םּושָּבְכִיַו < םושיּבְכיַו | 12 = 01 6 65 | 13 = >6 | 14 D cfז

pers |ַלשת | < >6 | 15 * 6 3. n151 12 | * 6 שש, 56 1 | ל-ל 6 ךיִתֶאתֶא  
 ל >6 | 16 * 6 ביִשָחְ | ל-ל >6לא | 17 == frt dl 6 6S || ל-ל >6 | © ca מ 5
 86 -לֶאְ | % 6 15.4 | 18 °° 6 יִתיִרְּב | ל-ל prb add, 616 | 1g°°>6 || ל-ל 6
 םעָהְו | °° prb aad, >6A | 20° > prb dlc 6 | 21 ** קזס 61 6 6 | *16 6

 ליחו | < 6% םילעֶל, 1 4 | % גא15 6 םֶהיֵלֲעַמ 5 םהילע | 22 6 ץראה }
Cp 35, 2 7% prb dlc 6, 



35,3—16 JEREMIA 707 

 =יֵלָּכתֶאְו ויַחֶאתֶאְו 'הְיָנַצַבֲחךְּב 'גהיְמְרְיְב יהָיְנזַאיזתַא חָפָאוצ
 תָכָשְלְלֶא הָוהְי תיִּב םֶתִא אֵבֲאְוּי ּםיִבָכַרַה תיִּבדלָּ תֶאְו יָנְּב
 םיִרָשַה תש לֶצֲא-רׁשַא םיִהלֲאָה ׁשיִא הילד ונח נב
 נפל ןַתָאְפ :ףַּפַה רמש םֶלָשֶב והישעמ תּבָשְלָל לעֿמִמ רֶׁשֲא
 -ּותָש םֲהיֵלֲא רמאָו תוסכְו ₪: :םיאלְמ יםיִעָבְ 'םיִבָכְרָהתיִב יֶנְּב
 ּניִלְע הָוצ ּוניִבָא בָכְרְרַּב ברנו יִּכ ןַײזהָּתְׁשִנ אֶל ורמאיו6 :ןַײ
 עֶרזְו בת"א תִיֵבּול :םלוע-דע םֶכיִנְבּו םָּתַא ןיוּתְׁשִת אל רֹמאָל
 -לָּ ּובְׁשת םיִלָהֲאְב יב םכָל הָיָהִי אלו עטא םֶרָכְו עתר
 םיִרָג םָּתַא רֶׁשֲא הָמְדַאָה ונפל םיִּבַר םיִמָי ּויִחְּת עמל םֶכיֵמְי
 יָתְלְבְל ינו רֶׁשֲא לָכְל" ּוניִבָא בקר בֶדָנּוְהִי לּוקְּ עֿמְׁשִנוֿ :םש
 תֹונִּב יּתְלְבְלּופ :ּוניִתְנְבּו ניב ּניִשָב ּונָחְנַא ּוניַמ"לְּכ ןיידתותש
 םיִלָהֲאְּב בָשָנָווס :ּונָלהיַהְ אל עַרַזָו הָדְשו .'םֶרָכו ּונָּתְבָשָל םיִּתּב
 רַצאְרְדְכּוְבְנ תולַעּב יהְיַנ יז :ּוניִבֶא בדוי ונָוצְדרֶשַא לֶכְּ שעגו עֶמְׁשג

 ליח .ִגּפִמ םֶָשוִי יאו אבי רֶמאֹו ץֶרָאָה-ילֶא יכיל
 -רַבְּד יהי פ :יםָלָטּוריִּב בֵׁשֵנו "םֶרֶא ליִח יֶנְּפַמּו םידְׂשּכַה
 ילֵאָרְׂשִי יִהְלֶא תּואָבְצֹי הָוהְי רַֿמֲא-הּכיפ :רמאל ּוהָיִמְרִידלְא" הָוהְי
 רסּומ ּוחְקִת אולה .םֶלָשּו יבׁשילּ הָדּוהְי שיִאל ִתְרַמָאְו ְּךֵלָה
 בָכְרְרּב בֶדָנוְהְי יָרְבּדיתֶא םקוהייצ : יהוהִידמֲאְג רבא עֶמְׁשְל
 יִּכ הזה םיַה"רע ּותָש אָלְו ןַ"תֹותְׁש ִּתלבְל ויְּב-תֶא הָוצרָשַא

 לו רבו םכָשַה כיל יִּתְּכ ינו 'םָהיִבא תוצמ תֶא מש
 םָּכָשַה" ו םיִאיִבְּנַה יָדָבע-לְּכדתֶא םֶכיִלַא חֶלָשֶאְו5 :"יִלֶא םָּתְעַמְׁש
 םָכיִלְלַמ ּוביִטיַהְו .הָעִרה וכרמ שיא יאָנ- ובָש ראל ו "לש

 :יילא Arce אלו סַכְנְזֶאדתַא 'םֶתיִטַה אֶל םֶכיִתְבַאלְו כל יִתְתַ
 םַעָהְו נצ רשא' םָהיִבַא תַוְצִמתֶא בֶכְר"ִּב בָדנּוהְי יֵנְּב ומיה יב

 3 5 6 .lexovav pr lez | ל 6 lepeuw (6* = 4( 3 היְרַמַא | 5 02 6 צ |
 % לכ 61 6 6 | 4 5 6ל* + וטטסע טוסט sed >6* || ל 6 ? :ml נח | < 3 הָיְלַרִּג |
 4 63 תיֵּבְל) | 5 ** קזל 1 6 6 םֶהיֵנְפַל | 1 6 6 עיִבְג | < 6 6 6 גז אַלְמ |

Wl) | ft8 ** >6 || לל 5 61 6 6 | 516 684  | (etlsg)46 | ל == >6  
Or nonn MSS 61 6 63 'בו | 9 * 6 םָש תֶבָשְל | 6 םֶרָ | דץ %-* >6 | ל 1 6  
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 5 *לכ >66 | ל-ל >69 | 5 אנ >6 | %1 לע (6) | < 6% | 16



 208 | הימרי 36,10—35,17

 יתּואָבְצ יֵהלֲאי הָוהְי רַמָאהְּכ ןֶכָליז :יִלֶא ּועְמָׁש אל הֹּוַה
 תֶא םלשּורי לבשוודילָּ לא הָדּוהי-ילֲא איָבַמ יִנְנַה ילֵאָרְׂשִי יַהְלֶא'
 אַרְקֶאְו ּועַמְׁש אָלְו םָהיֵלֲא יִּתְרַּבִּד ןעַי ם םהילע יתר רֶׁשא הָעְרֶהדלָּ

 17 דב+

 ה רֿמָא-הְּכ יּוהְיְמְרְ רַמִא םיִבָכְרַה תילו בע אָלְ םָהְל

 :יסֶכְתֶא הָוצְדרְשַא לכ שעת ףיָתוצְמְלָּבתֶא ּורָמְׁשִתו םֶכיִבַא
 יבדנוחל שיא תַרָּכְיאל ילארְשי יִהְלֶא תֹוָאָבְצ הָוהְי רַמֲא הָּכ כל
 ס :"םיִמַה"לְכ ינָּפְל דמע בֶבְרְדְּב

 הָדּוהְי ְּךֶלַמ ּוהָיַׁשאְיְּב םיִקוִהיִל תיִעְבְרֶה הנ יהיו 36
 -תַלְגמ ףל-חק*י :רֹמאַל "הָוהְי תַאַמ והימרודלא הָּנַה רַבּדַה הָיָה

 לאְָׂשִ-לע ףילא יְִּרּבּדרֶׁשֲא םיָבְּדַהלְּכ תא יהא תְתכְ פס
 דַעְו והישאי יַמיִמ ְךיֶלֲא יִּתְרַּבַּד םויִמ םִיּוּגַה"לָּכלַעֶו הָדּוהְי"לַעְו
 יכנא רשא הָעְרֶהְלָּכ תַא הָדּוהְי תִיַּב ועָמָשִי ילואצ :הָּזַה םויה
 םֶנֹועַל יּתֲחלְסִ הָעְרַה ָּּכְרּדִמ ישיִא ּובּושי ןעמל םָהְל תושעל בשח

 ךורְּב בּתְכּוו הָירג"ןְּב ּוְרְּבתֶא ּוהָיְמְרִי אָרְקִיִו פ :'םָתאָטַחְלּו
 :רָפְמתַלְגְמִלַע וילֲא רבִּדרָשַא הָנהְי ירְגְּדלְּכ תֶא ּוהָימְרו יִּתִמ
 תיִּב אֹובְל לָכּוא אָל רּוצָע יִנֲא רמאל ךּורּב-תֶא ּוהיִמְרְי הָנַצַופ
 ירָבְּדדתֶא יּפַמ ּתְבַתַּכְ רָשַא הלְגִמב תאָרָקְו יהָּתַא תאָבּו5 :הָוהְי
 הָדּוהְיְלָכ יִנְוֲאְּב םַנְו םוצ םיְּב הָוהְי "תיִּב םַעָה יִנְזָאְּב יהוה
 ובָשיו הוה נפל םֶתָּנִחִּת לָפִת גאז 3 :'ם םֶאְרְקִּת םָהיִרָעַמ םיִאָּבַה
 םַעָהְילֶא הָוהְי רֵּבְּדרׁשַא הָמֲחַהְו ףַאָה לוָדְנדיּכ הָעְרַה וָּכְרדִ יׁשיִא

 אָ יאנה ּוהָיַמְריּוהָנצרֶׁש לכ הרבי רָב שעיו* :הָגַה
 "םיקְווהיִל 'תיִשָמְחְה הָנָשב יהי פ :הָוהְי *תיּב הָוהְי יִרְבּררֶּפְפב
 ילָּכ הָוהְי ינְפל םוצ ּואְרְק יִעָשְּתַה שֶרָחַּב יהֶדּוהְיְָלָמ ּוהיַׁשאְָּבי
 אָקס :יםלְׁשּוריִּב הָדּוהְי יֵרֲעַמ םיִאַּבַה םֶעָהְלָכְו םֶלָשּוְריִּב םַעָה
 -ןֶב ֹוהָיְרַמָּ תָכָשַלְּב הָוהְי יתִיַּב ּוהָיִמְרִי יִרְבְּדתֶא רַפַּפַּב ְּךורְב
 17 4-3 S63 (sed cf 3%( | | bb >63 | 1 לע 69 | 1 לעו | < קזמ 61 6 6 |
 5 >6 | 18 *= >6 sed + ןֵכָל | ל >6 | < 6 'ר 'ב "הי יֵנְב ועמש | >< | 6
 3. pers | >6 |19 ** >6 || * 6 'גוי ינבל | = 6 ץֶראַה יֵמוהלָּ | 60 6
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 6 'הי ָךֶלמַל | == >6%א | 4-4 6%א הָדוהְי תיַבּו | זס 1? תיַבָּב.



2-4 JEREMIA 703 

 יזְְּב שֶדֶחַה הֶוהְיְדתיִב רעש חַתָּפ ןֹיְלֲעָה רֶצְחְּב רַפֹפַה ןֶפֶש
 הָוהְי יִרְבְּדלְּכתֶא ןֵפָׁשןְב ּוהָיְרַמג"ןְב ּוהָיְכִמ עַמֶשּיַויי :םַעָהלָּכ
 -לכ םֵׁשהַּנִהְו רַּפּפַה תבשיל לְלמַהְתיִב דָרינ רֵפַּפַה לעַמ
 ךןָּ ףַתְנלֶאְ יוהיעְמָשְדב ּוהְיָלְדּו רַפּפַה עַמְׁשילַא םיִבְׁשֹוי םיִרָשַה

 פ = :םיִרׂשַהלכְוּוהָננֲחב היקר ןַפְׁשְרב ּהָיְרכְנּו רוב
 רכָפַּב ְךּוָרְב אָרָקִּב עָמָש רֶׁשֲא םיִרְבְַּה"לְּכ תא ּוהָיְכיִמ םֶהָל דיני
 םָעָה גְזָאְּב

 ּוהָימְלְׁשָּבּוהיְנִתָנְּב ידּוהְיתֶא ּרְּב"לֶאםירָׂשַה"לָכּותְלְשִוו+ |
 נב הָנֲהק םֶעָה יגְֲאְּב הְּב תאָרְק רֶׁשֲא הָּכְנְמַה רמאל ישוב
 :םָהילֲא 'אָביו ֹודיְּב הָלְנֶּמַהתֶא "ּוהיְרנ"ֶב' ְךּורְּב חיו יד
 :יםֶהיִנְזִפְּב ְךוְרְּב אָרְקיַו ּונְינְזֲאְּב "הָּנָאְרְקּו אָנ יבש ויָלֵא ּוָרָמאויפ
 -לָאי ּורָמאיו והָעְרְלֶא ׁשיִא יוָדֲחּפ םיִיְבְּרַהלְּכ"תֶא ל םעֶמְׁשִכ יָהְיָווֿ
 ולֵאָׁש ותו :הָלֲאָה םיִרְבְּדַהלְּכ תא למל ר יִגנ דגה יִּדּוְֹּב
 :ףיּפִמ הָלָאָה םיִרבְּדַה"לְּיתֶא ָּתְבְתְּכ יא יּונָל אָנירָּגַהי רָמאַל

 יג" הָלֲאָה םיִרְבְַּהלּכ תֶא 'ילַא אָ יִפמ ב ימָהְל מאמי
 רֵתָּסַה ל ךּורָּבדלֶא םיִרָשַה ּוָרְמאּיוופ פ  "ויִּדַּב ירפְּסַה-לַע בֵתֹּכ
 יהָרֵּצָח ּךָלֶמַה"לֶא ּואָבְיַו>י :םָּתַא הָפיִא עֶרי-לַא ׁשיִאְוּוהיָמְיְו הָּתַא
 ךָלַמַה ינֶזֲאְבי ודיגיו רפפה עֶטְׁשיִלַא תָּכָשלְּב ּודְקִפַה הָלְנְּמַה-תֶא_ו
 :'םיִרְבְּדַהלְּכ תא

 תְֵּׁשִלַמ ָהָחָקִַו הָלנָּמַה-תֶא תַחָקְל ילּוהְי"תֶא מַה תַלָׁשנ=
 םיִרְׂשַה"לְּכ יִנְזֶאְבּו למה נְזִאְּב יִדּוהְי ָהַאָרְקו ירפפַה עֶמְׁשִלֲא
 יעיִשָּתַה שרב ףרחה יתיִּב בשוי ֶלמַהְוָ למה יֵלעַמ םיִדְמֹעָה
 ותל שלש יִדּוהְי יאורקְּכו יהי :"תֶרעבִמ ונפל יֶאְהיתֶאְז
 חַאָה*לָא רֶׁשֲא ׁשֵאָהלֶא ְּךלֶׁשַהְו רַפֹּפַה רעֶתְּב 'ֶהַעְרְקִי הָעְּבְרַאְו
 אלְו יודחפ אל :חָאָה"לַ רַשַא שאָהְילע הָלְגִמַהּ םתדדע
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 זס הימרי 2-4

 םיִרְבְּדַההלָּכ תַא םיִעָמָשַה ויָדְבַעַיילָכְו ךְלִפַה םֶהיֵדְנְּבז תֶא ּוערק
 ףרש יִתְלָב למ ּועֶנפָה ּוהָיְרמָנּו יהל ןֵתָנְלא יפָנְו5 :הָלֲאָה

 ב לאָמְְרתֶא ְךֶלֶמה הנוי :'םָהילא עֶמָׁש אלו הכנְמַה"תֶ
 תחקל ילָאּדְבַעְדַּב ּוהָיְמָלַׁש-תֶאְוי לאיֵרְזַעדןְב ּוהָיְרָשתֶאְו ףְלַמַה
 סם 'הֶוהְי םֶרָתְסִיַו יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִי תֶאְו רפה ךּורֶּבד תֶא

 -תֶאְו הָלנְמַתֶא למה ףֶרָשייִרחֶא ּהָיְר"לֶא הָוהוְרְַד יהְיַ
 הָּלְנְמ ךְלדחק בוש :רֵמאַל ּוהָיְמְרי יִּפַמ ְּךוָרְּב בֵתָּכ רֶׁשֲא םיִרְבְּרַה
 -לע ויָה רֶׁשֲא יםיִנְשאָרָה םיִרָבְּדַה- לָּ תֶא יהיִלָ בֶתְכּו תרֲחַא

 םיִוהְי-לעֶו**פ הָרּוהידלְמ םיִיוהְי רש רׁשֲאיהָנשאָרה הֶלנְמַה
 תאּוַה הָלְנְּמַה"תֶא ָּתְפַרש הָּתַא הָוהְי רָמֶא הָּכ "רמאת יהֶדּוהְיְָלְמ
 -תֶא תיִחָשַהְו לבְּביָלַמ אֹוָבְי"אְּב רמאל ָהיֶלָע ּתְבַתְכ עּודמ רמאל
 רַמָאהְּכ כָל ס :הָמֵהָבּו םֶדֶא הָנָמִמ 'תיִּבְׁשַהְו תאוה ץֶרָאָה
 דִוָד אַּפַּכ"לַע בֵׁשֹוי ול"הָיָהוזאל הֶדּוהְי ְךֶלַמ םיִקְיוהְי-לַע הָנהְי
 יּתְדְקַפּוי יהלי חרקלו םויַּב ברחל תֶכָלְׁשִמ הָיְהִּת ּותָלְבְנְו
 יֵבְׁשְידלַעְו יםֲהילֲ יִתאֵבַהְו יםנֹוע-תֶא ויָדְבע-לעֶ וערז"לעו ויל
 אָלְו םֶהיֵלֲא יִתְרַּבד"רְׁשַא העְרָה"לְּכ תֶא הדּוהי ישיאײילָא השור
 ךןֶּב ובלא ניו תֶרַחַא הָלִגְמי "קל ּוהְיִמְרִ"* ם :ּועַמְׁש

 רש רֶפֿפַה רְבּדלְכ תא הימי יס הע בתי 'לפסה להירג
 םיָּבַר םיָרָבּד םֶהיִלְע ףסונ דועו ישָאָּב הָדּוהְייְדְלְמ" םיִקְוהְי ףְרֶש
 :הָמָהְּכ

 םיִקיֹוֲהְייןְּב ּוהָיְנּכֹי תַחַּת והישאי"ןב והיקדצ יָּלַמְּדָלִמִַוו 7
 עֶמָׁש אָלְוי :יהָרּוהְי ץֶרָאְּב' לָבְּבִּדְלַמ רַעאָרָדכּוְבְנ ְךֶלְמַה רֶׁשֲא
 והָיְמְרִי דִיְּב רַּבּד רשא הֹוהְי ירְבּדלֲא ץֶרֲאָה םעְו וידבַעַו אּוה
 והָיְנַפצתֶאְו הֶיִמְלשןּב ילָכּוהְיתַא ו ּוהיקְדַצ ךְלִמַה תֵלָׁשו :איִבָּנַה
 -לֶא ונלעב אָנלַלַּפְתַה רמאל 'איִבּנַה ליסה ןמכה הישע"
 תיֵּב ותא ונתנדאלו 'םַעָה ְּךֹותְּב יאו אָּב ּוהְיְמְרִיְוצ :ּוניִהְלֶא הָוהְי
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37,5—19 JEREMIA :7ו 

 -לע םיָרְצַהי םיִּדְשַּכַה ּועְמְׁשִַו םִָרְצִמִמ אֵצְי הֵׂעְרפ ליַחְ :יאיִלְּבַה
 KR יהו פ . :םֶלָשר ילַעָמ ּולָעְיַו משא יחְלֶשּוְִי

 ליתוהגה .ינשרדל ולא יםְתֶא חלשה הָרּוהְ למלא "רמת
 םיְׂשַכַה בש :םִיָרְצִמ וצְרֲאָל בש הרזעְל םֶכְל אָציַה הפְרפ
 רַמֲאֹוהָּכפ פ :ׁשֲאְב ג הפרשי ה תאְּזַה ריִעָה" לע ומְֲלִנְו

 םָכְּתִא .םיסחלמ םיּדְשְּ לחלק םֵתיִּכַה"יםָא כוס מ אל
 ריִעָהדתֶא ופרשו מוקי והאב שיא םיִרָּקְדִמ םיִׁשָנֲא יבּורַאְׁשִנְו
 םלׁשּור לַעַמ םיִּדָשַּכַה ליִח :תולְעַהְּב היָהְויוִי :שָאְּב תאּזַה
 קלחל ןְמְיְנַּב ץֶרא תֶכָלְ םלשּורימ ' ּוהיִמְרִי אציַו י> ם :הָעְרּפ לח יִנָּפִמ
 תֶדְקְּפ לַעְּבי םֶשֶו ןַמְיְנְּב רַעָשְּב אּוהדיַהְיַוּי :םַעָה ךותְּב םָׁשִמ
 'ִאיִבְּנַה ּוהָיְמְרִיתֶא ׁשֿפְהִינ | הָיְננֲחָּב הָיִמלְׁשןּב יהייִאְרְי ֹוםׁשּו
 לפנ יֵגְניֵא רֶקֶש יוהימְרִי רמִאיַוי+ :לפנ הָּתַא םיְִּשּבַהלֶא רמאל
 ּוהֲאְבִיַו ּוהיְמְרְיְּב "הייאְרִי שָּפְתִיַו ולא עַמׁש אלְ םיּדָשַּבַה ילע

 ותוא יתנו ותא יה ּוהָימְרי"לע םיִרָשה פִּי :םיִרְשַה-לֶא
 יּכי6 :אָלְּבַה תיִבָל' ּושָע ותא-יִכ רפסה ןָתְנוהְו תיּב 'רּוסָאָה תי
 םיִמָי ּוהָיְמְרִי םָש-בָשָיַו 'תֹויְנֲחְהילֶאְו רָֹּבַה תיּב'לֶא ּוהָיִמְִי יאָב
 :םיִּבַר

 רֶתַּסּב ּותיִבּב למה ּוהְלֶאשיו" יּוהֲחָקיַו והיקדצ יִּךְלִּמַה חלשיַויל
 -ךלִמ דָיְּב ירָמאיַו שי ףהימרי רָמאּיַו הָנהְי תֵאַמ רָבָּד שָיַה 'רָמאיַו
 דל יִתאַטָח ּהָמ 'והיקדצ ךלַמַה-לָא ּוהיִמְרי רָמאו :ןתנַּת לָבּב
 "ןיאְרפ אָלָּכַה תיִּבְלֶא "יִתוא םּתְַתְ"י הֶזַה םֶעָלְו יִרְבַעַלְ
 לַע"ְו םפילע' לבבל אָבזאל רָמאָל םֶכְ ואְּבְנ-רֶשַא םֶכיִאיִבְנ
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 2 | הימרי 38,10—37,20

 יָתָנִחְת אָנ"לָפִּת ְלֶמַה ינדא יאָניעַטְׁש הָתַעְופ :תאּזַה ץֶרָאָה
 הוציו*י :םֶש תיִמָא אָלְו רפטה ןָתְנוהְי תיב ינֵבְׁשִת"'לַאוְךיֶנְפְל
 דרַּבְכ ול ןתֶגְו הָרְפמַה 'רַצְחּב ּוהָנְכְרְדתֶא ּודְקְפִיַו "ּוהיקדצ למה
 והָיְמְרִי בשָיַ ריִעָהְִמ םֶחַלַה"לְּכ םת"דע םיִפאָה ץּוֶהַמ םויל םֶחל
 ּוהיִלַדְגּו ןֶּתַמְרֶּב הָיָטַפְׁש עמְׁשיוו 5 :הָרָטַמַה רצֲחַּב
 םיִרָבְדַה-תֶא יבמ ןֶּב רּוָחְשַפּו' ּוהָיְמְלָשןְּ ילכו רּוחְשַפּב
 בֵׁשיַה הָוהְי רָמָא הכי :רָמאל םַעָהיילָּכ"לֶא רָּבַדֶמ ּוהָיְמְרִי רשא

 יהי םיָשּכַהלֶא אציהְו רָב יבֲעָרְּ בֶרחְּב תמי תאו רָעָב
 ןַתְּנִּת ןתָּנַה הָוהְי רָמָא היפ ס י"ָחָו לכְׁשְל' וָשְפַנ ול-הָתְיָהְו
 -לֶא יםיִרָשַה ּורָמאיוּ :ּהָדָכלּו לבבל ליח ךִיִּב תאֹּוַה ריִעָה
 יִדְותֶא אפר אּוְה ןֶּכד לע הֶּזַה ׁשיִאָה"יתֶא אָנ תַמּוְ למ

 רב םעָהלָכ ירי תַאְו יתאּוה רֶעְבוםיִרָאְשִנַה הָמָחְלַמַה יֵׁשְנַ
 הזה םֶעָל םיִלָשָל שרד ּונָניֵא הָזַה שיִָאָהי כ הָלֶאָה םיִרָבִדַּכ םָהיֵלֲ
 ןיאדיפ םֶכָדיְּב אּוה-הנה יּוהָיקְדִצ ךָלָּמַה רָמאיִוי :הָעָרְל"םַא יכ
 -לֶא ותא ּוכְלָשּיַ ּוהָיְמְרִידתֶא ּוֵחְקִ :ירָבָּד סֶכְתֶא" לֶכּוי ּךָלמַה
 ּוהָיְמְרו-תֶא ּוחְלׁשִנֹי הָרָטַּמַה רֶצָחְב רֶׁשֹאךָלֶַהןֶב ּוהּכלַמיריִּבַה
 פ :טיָמַּב והָנְמְ יעְּבְטִיַו טיטדא יִּכ םִיַכויא רָּּבַּו םלְבֲחַּ
 ְנְתְניִּכ ּךָלָּמַה תִיְבְּב אּוהְו יסיִרְס שיא" יׁשּכַה ּךָלַמ"דָבֲע עַמְׁשִוק
 "דָבֲעֹי אצינ* :ןְמנְּב רעָשְּב 'בָשוי ְךָמַהְו רֹוְּבַהילֶא ּוהָיְמְרִיתֶא
 וערה' יָכָּמַה יגדַא'פ :ירְמאַל ּךָלָפַהלֶא רדיו יָָּמַה תיכמ מ
 -רֶׁשֲא תֶא איִבָנַה ּוהָיְמְרִיִל ושָע רֶׁשֲא-לְּכ תא הָּלֵאָה םיַשְנֲאָה
 דוע םֶחַלַה ןיִא יִּכ בֵעָרָה יִנָּפִמ ּויִתְחַת תֶמָּיַו רֹוּבַה- לא ּוכיִלְׁשַה
 הּנַמ ָּךְריְּב חק רָמאל ייׁשּוכַה ּךְלֶמדדָבַע תא ךלמה הָוצִיַופ :ריִעָּב
 :תּוְמָי םֶרָמְּב רוָּבַהְְוִמ 'איִבָּנַה ּוהָיְמְרִיתֶא" .תילעָהְ םיִשנַא יםיִשלָש

oixiav |8 יִנָעָמש | * 6 דהַמּו | 21 * >6 | ל 6 6%  dl? 6 6 vel?lc20 **  

 ספ 36, ד "6 00:33 | °°<6 | 5 ] 6 6 לע | 6 >6 | טפ 2 60 21,) | 1

 6 6 'בו | ל 1 6 KN, 5 MSS Q non), ft dl cf not sq | © ול <6
 ₪ dl etl nM 6 17 | 9% ₪ 46 5 | 3 6+-יִּכ | 4 5 ₪ 01 6 6 | ל 6

15155 || © frt dl | 51 6 ca 100155 FBI | > pbdlcé6 | 5 * <6| 
55 1 prb (cf 8) DאַלֵיC) vel םֶהָל | 6 == <6 sed cf 8* | * 1 6 68 al רזב 

add | 5 <6 | <6]קנס  sed1 6 6 ותא 'שיו  nisi nom propr sq add | =e 

 16 | 7 ** >6 prb add || ל 6 ף || 8 *= 6 ויָלֶא sed 6[ 3" | ל <$ | ף **>6 ||
 5-5 6 הָּנַה ׁשיִאָהתֶא תיִמָהְל תשע רשָאתֶא ְתַעְרַה, כצט 5 1 | 10 * 41 6 6 |

 ל 1 הָשלָש | << 16 6 ותא.
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 תחָּתלֶא' ְךֶכֶמַה-תיִב אָבָיַו יודָיְב םיִׁשְנאָה"תֶא ָּלָמידָבֲעוחָקיוי
 -לָא םֵחְלְׁשיַו 'םיִחְלְמ לבו 'תֹובְהְסה ול םָׁשִמ חַקיַו 'רָצְואָה
 יוהימרי"לא יׁשּוּכַה ףלס"דבש רָמֲאיו> :יםיִלְבֲחַּב רּוּבַה"לֶא ּוהָימְר
 תַחָּתַמ 'ּיִלָי תולְצַא תַחַּת םיִחָלְּמַהְו תוָבְחּסַה יֵאּולְּב אָנ םיִש
 ולעיו םיִלְבֲחַּב 'ּוהיַמְרִידתֶא ּוכְׁשְמונ :ןּכ ּוהָיָמְר שעיו םיִלָבחל

 ךלמה חשו פ :הָרָטמַה רֲֶחּב הימי ביו רּבַהְרִמ ותא
 רֶׁשֲא "יֵׁשילְׁשַה אֹובָמ-לֶא ולא 'איִבּגַה ּוהָיְמְרדתֶא "חקינ והיקְד
 -ילא רֶכָּד ףֶתֶא יֵנֲא לַאׂש והָיְמְרײלֶאי ּךָלֶמַה רָמאיִַנ הָוהְי תִָבְּב
 אֹוָלֲה ךָל דיִּגַא יִּב ּוהָיקְדצלֶא ּוהָיְמְרִי רָמאָו :רָבָּ יִּנָמַמ דָחַכְת
 יוהיקְִצ ָּלָמַה עּבָשיו :יִלַא עַמָׁשִת אל ְךֶצֲעיִא יִכְו יִנָתיִמְּת תַמָה
 ׁשֶפָּנַה"תֶא ּונָל"הָׂשֲע רֶׁשֲא "תא הָוהְיְ-יִח רֶמאָל ירָתְפַּב 'ּוהְיְמְרילֶא"
 םיִשָקְבְמ רֶׁשֲאי הָלֲאָה םיִשְנַאָה יְּב ְנֶּתֶאדסִאו ָךתיִמַאדםִא יתאּוַה
 הָוהְי רַמֲא-הכ רהוקרצלָא ו ּוהָיְמְרי מאיו פ :יָּׁשְפַניִתֶא
 הָתְיָתְו לבבל יי יֵרָׂש-לֶא אָצַת אצידםָא יֵלֲאָרְׁשִ יֵהלֲא תֹואבצ יהְלֶא"
 םָאְי :ךֶתיִבּו הָּתַא הָתְיָחו ׁשֵאְּב ףרָׂשִת אל תאּזַה ריִעָהְו ְּךַׁשפנ
 םיִלָשַּבַה דִיְּב תאּזַה ריִעָה הָנִּתַנְו ילָבְּב למ יִרָשלֶא אָצַתְאל

 לפה רֶמאופ פ  י'םֶדַמ טלֶמתאְל הָתַאְו שֶאְּב ָהּפְרְש
 םידְשַּכַה"לֶא ֹולָפָנ רֶׁשֲא םידּוהיַהתֶא גָאד יא ּוהָיְמְרִידלֶא ּוהָגקְדִצ
 יּונָּתִו אָל ּוהָיְמְרִי רֶמאו :יִבדּולְלַעְתַהְו םֶדָיְּב יָתֹא ּונְּתַיְֶּפ
 יִתְתּו ָךֶל"בַטיֶנְו ְךיִלֲא רד יִנֲא "רַשאַל הוהְי לוקו יאָנ"עֶמְׁש
 :הָוהְי יִנָארִה רֶׁשֲא רָבָּרַה הָז תאָצְל הָּתַא ןָאָפ"םַאְויי ִּךָשְפִנ
 -לֶא תֹואצּוִמ הָדּוהְידִלַמ תִיֵבְּב ּוראָשִנ רשא םיִשּנַהְלָכ הָּגַהְו
 תֹרְמֲא ּּנָהְו לָבּב ל יִרָש

 מש יִשְנַא ל ּלְָיַו ךּותיִסַה
 :ירוחֶא ּוגְקְנ 'ךָלְגְר ץבב יּעְּבְטֶה

 : >6 | ל-ל 1 קזל הָרָטִמַה רַצֲחלֲא | < 1 6 0 תֹובָחְס | 4 6 םילבח 4
 Pen | 12 °° prb dlc 6 || ל ] prb 6 6 nil nisi הלא | 1376
 ותא || 14 * סזפ 41 6 6 | 5 6 Np 6 37,ז7 | *%16 6 ותא | %%1 ft אזבמ
 םיִשיִלָשַה | << 6 ויָלֵא | 1 קצל 6 6 אָנלַאְו | 15 6 ְּךְלַּפַהלֶא | 156 |

prbהּנַה | 56,  dl 6 ca 30MSS Q 684 | * <3, K5-5 6 ןילָא | < >6 | 4  
 41 | 17 2 6 ויָלֲא | *** >6 (8* 'בצ 'לאא) M55 3 'בצ הוהי | 18 ** קמ 1
 6 6 | ל >6 | rg>6 | 20 *16 6% ֶּךתֹוא ּונְּתִי | ל אנ >6 | "1 6 650

MSS 6Aז mרֵבְדַּב | %1 6 630 רֶׁשֲא | 2:1 ןֶאָמְמ | 22 *1 6 9 ּועְּבַטַה | ?  
 ףילגר || = 6 ָּךַמִמ
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 714 | הימרי 39,8—38,23

 טלְּמִתדאְל הָּתַאְו םידְׂשַּכַה-לֲא םיִאְצוְמ ְּךיִנְּב"תָאְו ךיִשְנ"ילָּכתֶאְו

 :ישָאְּב 'ףֶרָשִת תאַה ריִעָה"יתֶאְו ׁׂשַפּתת לבבל יב יִּכ יסדו
 הָלֲאָה"יםיִרָבְִּּב עדַײלַא ׁשיִא ּוהיְמְרַיהלֲא ּוהיִקְרצי רמאינ<+ סם

 לא ּואָבּו ףְּתִא יּתְרָּבְדיִכ םיִרָשַה ּועָמָשידיִכְו5 :תּומָת יאָלְו
 ממ דָחְכְּתלא יּדְלָמַהלֶא תְרבְדי-המ ול יִאָנהְריִגַה ףילא ּוָרְמָאְו
 ינַאדליפמ םָהיִלַא ּתְרַמָאְוא +יףלמה ךיִלא רֶּבִּדדהַמּו ָךֶתיִמְג אָלְו
 ס :םש תּוִמָל ןָתְנוְהְי תִיְּב יִנְביִשַה יִתְבְ ךֵלַּמַה נפל יִתָּנִחְת

 םיִרְְרילֶכְכ ֶהָל דגי ותא ולי ּוהיְמְר-לֲא םיִרָשַה"לָכ ואבוי
 :ירָבּדַה עמשנ-אל יִּכ 'ּונֶמִמ ּוׁשְרֲחיַו ּךְלִמה יהָּנצ רֶׁשֲא הָלֶאָה
 םֶלָשּורִי הָדּכְלְג רֶׁשֲא םוידדע הָרָטַמַה רַצָחַּב ּוהָיְמְרִי בשיר

 תיִעְׁשִּתַה יהנׁשַבַ 39 ם :ילְׁשּורי הָרּכלִג רֶׁשֲאַּכ הָיָהְוי

 לֵבְּביְלמ ראָרדכובְג אב "ירשה ׁשֶָחּב" הוהְידלְמ היקר
 ּוהָיקְדְַל הָנָש הָרְׂשֲעיייֵּתְׁשִעְּב* :ָהיִלָע ּורצִיַו םלָשּורְי לֶא וליַחִלְכְ
 יִרָש לָּכ ואבי :ריִעָה הָעְקְּבֶה ׁשֶדָחִל 'הָעְׁשִתְּב "יִעיִבְרֶה שד
 יםיִכְסְרש ֹוְנירּגִמס רֶצֶאָרׂש לְגְרנ' ךוָפַה רעׁשְּב ּובָשיַו לֶבְּביָלַמ
 יהיו" :לֶבָּ למ יִרָש תיִרֲאְׁש-ילכְ גמ-בר צארׂש ילגרנ סירָס-בַר
 ּואַציו ּוחְרְביו הָמֲחְלַמַה יׁשְנַאולְכְו הלּוהי"דלמ והָיקְדִצ םָאְר רָשַאּכ
 ךֶרְּב 'אציו יםיתֹמהַה ןיְּב רַעָשְּב ְךֶלַּמַה ןג רבי ריִעָהְדְןִמ הלל
 תֹובְרעְּב %היקְדצתֶא ונָשיַו םֵהיֵרֲחַא םידׂשַּכ"ליַח ּופְּדְרִַפ :הָבְרעֶה
 ץֶרָאְּב הָתְלְבִ לבבל רַצאְנְדַּוְבְנלֶא והלב ותא ּוחְקִיַו יותר
 ּוהיקדצ יִנְּבתֶא לָבָּב ףלמ טַתְׁשִיֿפ :םיִטָּפְׁשִמ ֹוּתִא רּבדיַו תָמֲח
 יניעְתֶאְוז לָבְּב למי טַחְׁש הָדּוהְי ירח תֶאְוי ויניעל הָלְבִרְּב
 תיָּבדתֶאְוִי : יהָלְבְּב ותא איִבְ םִיָּשָחְּ ּוהְרְסַאְיו ךּוע ּוהיקרצ

 23 * לכ >6 || ל >6 || 5 תא 41 6 68 | 16 5 638 ףֶרָשִּ | | < >6 |
 24 = 6 ויִלֶא ְךְלַּמַה | * 6 'ִּךַהמ | < ₪ 1 6 6 אל הָּתַאְו | 25 * אנ >6 || ל-ל 6
 ut "5 (םספמ 6080 = 4) | 27 = 1c 131155 6993 ּוהְוצ | ל >6 | < 6 הוהי רַבְּד |

Cp 30, 1. 2 prb add(x) cf 52,455 | 1 * 585< 6 יִהִיַנ) | MSS 65 (6MSS28 0  
3MSS 852,4 || * 1לע )6( || 2 * 65 ‘עבו | *  Nin cf65א | < $+ < °° | unviדש  

 ישיִמָחַה || < קו || 3 *51 קזמ 66 13) ןָּבוַׁשּובְנּו [גֶמדבַר] םיִתָּבַטדבַר ןְדַאְרּובְנ
sed cf 13 | 4--13<6 ||13 | < 8 ₪ | < לכ >6  cfל 1'רגו  || kai Nagovcaxap616 . .  

cf 527 | 5 54 25,4 8 תּומחַה | ל 16 12155 0 ואציו A 6) 527: 2R 
cf 528; 28 255 | 65 prb add; > 2R 257 |5 + ויָלֲעַמ ּוצֹפָנ וליַח-לָכְו  

cf 52,10 | 7 6 + vb nonn0; 3 = 41 + הָלְבְרְּב  I cf 52,108 || bb3 96?  
cf 1 5 
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 יםָלְׁשּוְְי 'תֹמּוח-תֶאְו ׁשֶאְּב םיִּׂשִּכַה ופרש םָעָה יתיִבדתֶאְו מַה
 ָלְפָנ רֶׁשֲא םיִלָפְגַהתֶאְו ריִעָּב םיָרָאְׁשַּנַה םָעָה רֶתְנ תַאְט ּוצָתָנ
 :לָבְּב םיִחְּבַמ-בר ןָרֲאָרתְבְג הָלְנָה 'םיָרָאְׁשִנַה יסֲעָה רֶתָי תֵאְו ויָלְע
 -בר ןֵגאָרוְּבְנ ריִאְשַה הָמּואָמ םֶהָלְיִא רֶׁשֲא םיִלּדַה םַעָהוִמּופ
 וצו + :אּוְהַה םִיַּב םיָבֵגיו םיִמְרְּכ םֶהָל ןתיו הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִחְּבַט
 :רֶמאלםיִחְּבַטדבר ןראָרְּבְ 'ִדיְּב ּוהְָמְרו-ילע לַבְּיִָלמ רַצארדכּובְ
 רֶׁשֲאּכ יםא יִכ 'ִעָּב הָמּואָמ ול ׂשֵעַּת-לַאְו ויָלָע םיִש ףיֶניִעְו ּוּנָתָקִצ
 ףןּבְזָשּובְנּו םיִחְּבִטבַר ןֶדאְרַזּוְבְנ חלש 3 מע הֶׂשֲע ןָּכ ְּיֶלֲא רָב
 ֹותָלְׁשיו 4 :לֵבְּבידלַמ יָּבַר לָכְו גָמ-בַר רֶעֲאְרְׂש .לגרגו סיִרָס"בר

 סין הילד" ותא נתי הרשמה רצחמ ּוהְמְרויתֶא ּוחקינ
 דלֶאְו55ּ  פ + :םַעָה ְךוִתְּב בֶׁשִיו יתִיָּבַה-לֶאיּוהֲאְצֹוְהְל ןֶפֶשְְְּ
 ךֹולָה 16 :רמאָל הָרָטִמַה רצֲחְּב ירּוצֲע ותיִהְּבי הָוהְי-רַבְד הָיָה ּוהָיְמְרָי
 יֵהלֲא *תואָב הָוהְי רַֿמָאדהַּכ ירמאל יִשּוּבַה מירב ּתְרמְאו
 הוטל אלו הָעְרל תַאָּזַה ריעָהלֲא יֵרְבְּד"תֶא יִּבַמ יִנָנַה לארשי
 אָלְ יהָוהְידָאְ אּוהַה-םִויַב ךיְִּלַָהְווד :ִאּוְהַה םּויַּב ְּךיִנָפל ּויָהְו
 ןֶמְלַמא למ יִּכפ :םֶהיִנָּפַמ רֹונְי הָּתַאְדרָשַא םיִׁשְנֲאָה דִי ות
 -םָאְנ יִּב ָּתְחַטְביִּכ לֶלָשְל שנ ל הָתְיָהְו לַּפִת אל בֶרָחְבּו
 ס  :הֶוהְי

 ותא חַּלְׁשֹורֲחַא הָוהְי תֶאַמ ּוהְיְמְרי-לֲא הָיָהדרֶשַא רָבְּרַהי 0

 יםיִקְזאָּב ירּוָסָא-אּוהְוי ותא יוָּתְחְקְּב הָמָרָה"ןַמ םיִחְּבַט"בר ןדאְרֶזְּבְ
 -בר יחָקוצ :הָלָבְּב םיִלְגִמַה הָדּוהיִיְו םֶלָשּוְרִי* תוָלָנ"לְּכ ךותְּב
 תאּזַה הָעְרֶהדתֶא יֵּבְּד ךיֶהלֶא הָוהְי ויָלֵא רַמאיַו 'ּוהָיִמְרִיְל םיִחְּבַט

 םָתאָמֲחיִּכ 'רבּד רׁשֲאכי הָוהְי שעיו יאו :הָּוַה םָקָמַה"לֲא
 יהַּבַה הָתעְו' 'הָנַה רֶבְּב םָכָל הָיָה ּולְּקְּב םָּתְעַמְׁשזאָלְו יהוהיִל

8 51 6 SR cf 52,13; 2R 259 | ל SOV תמוח | < $+ ביִבָס cf 52,14; 
2R 25,10 |g 3 16 52,15 ןומָאָה || ל dl cf g2,15; 2R 25,11 | 10 © (Vbpevuata) 0 

  dl DN c mltר 48 | ל  <32% | r2 * 56םיִבָגְו 8+ 1םיֵּבַנְו | זז < 0+ 0 לֶא | ל
Mss et Q (3רֶׁשֲא לכו) || 13 * 81 MSS ז in 586 vb al ב parvum; 1 ןבזשובנו | 

 5 קמ 1 ירָׂש 3 | 14 -* >6 | 15 "7 >6 | 16 * >6 || ל >6 || < 0 איִבַמ | 1
Cp 11617 ** >6 | ל 6 ּךַנָּתַא | 18 >6 |  || addלע (6) | << >6, ₪  

6Sתַחְקַּב | >> >6 | = 0 םיִקְזאַּב 16 א 'ִאְּב | %>6 | << >6 || 2 * קצפ 1 6  
prbוהקו | * קז 4 6 6 | < 1 לע (6) | 3 5 61 6 6 | ל-ל >6 | 5 6 ול |  

 dl 6 6 (in 41 16 QAO רבדה) | 4 *= 6 הָנִהְו
46* 



 716 הימרי 15—40,5

 אֹוָכְל ָךיִניִעְּב בוטדסא לע רֶׁשֲא יםיקזאָהְִֶמ 'םויה ְּךיֶתְחַּתְפ
 יִּתֶאאֹוְְל ְּףיגיִעְּב ער"מאְ' ףיִלע יִניִעְדתֶא םיִשָאְו יאָּב לָבְב יֶּתֲא
 תָכָלל ְּיֵגיִעְּב רַשיַהלֶאְו בוטדלָא ְּךיִנָפְל ץֶרָאָהלְּכ האָר לָדֲח לָבְב
 ןפְׁשְּב םָקיִחאןָב הָיָלַנ"לֶא יהָבְׁשְו בּוׁשְיהאְל ּונָדועְו :'ִךל הָמַׁש
 וא יםָעָה ְּךֹותְּב ותא בָשְו הָדּוהְי רעב לֿפְּב-לִמ דיִקְפִה רָשַא
 תֶאְׂשִמ'ּו הָחְרַאי םיָחְּבַטדבַר ל"ת ל תל ךיִניִעְּב רָשּיַהלָּכלֶא

 בָשָיַו הָתָּפְצִמַה 'םקיחַאְןְב' הָילדְּנדלֶא יּוהְיִמְִי אָבְי והחל
 יםיליחה יִרָׂשלְכ ּועָמָשיוז פ :ץֶרֲאּב םיִרָאְשִּנַה םֶקָה ךותְּב 'ותֶא
 ב הָיְלרְג"תֶא לבְּב-ךלמ דיִקְפָהְיִּב םֶהיִשְנַאְ הָּמֵה הָדָשַּב רֶׁשֲא

 ץֶרָאָה תלדמו ףָמְי ים םיִָנֲא ותא 'דיקפה ויָכְ" ץֶרָאְּב 'םמיִחא
 ילאעַמְׁשְיְו הָתַּפִצַּמַה הָיְלַדְנ-לֶא ואבו :הָלָבְּב 'ֶלְנֶהִדאְל רֶׁשֲאיַמ
 יפו ויָנְבּ תֶמְחְנַּתְוְב הרשו ַחֵרָק"ייַנְּב ןֲתָנֹוְ נתי והְנתְנרוב
 והילד הל עשו  :םֶהיִשְנַאְו הָּמַה יִתְכֲַּמַהךֶּ ּוהיָנּויְו יִּתַפֹטְנַה
 םיִׂשּכַה ידובעמ ּואְריִתִלא רמאל .םֶהיִשְנַאְלּ ופְׁשב םקיִחַאְ-ןְב
 בָשי יָנָנַה "ינַאַו וס :םכל בטי לָבְּב ךֶלָמ"תֶא ָּדְבַעְו ץֶרָאְב ּובְׁש
 ןיי ּופְסֶא םָּתַאְו 'ּוניִלֶא אב רֶׁשֲא םיּדְׂשִּכַה יִנָּפְל דמעל הְּצִּמַּב
 םֶנויי :םּתְׂשַפְתירַׁשַא םֶכירֲעּב ּוָבְּו םכלְכְּב ּומֵׂשְו מ ץיק

 -תֶא ם :re ריקְפַה יִכְ הדוהיל תיִרֲאְׁ ע לבמדלמ תני עְמְׁש

 תומקמַה"לִָמ םידוהילָכ ּובְשִיוייי :'ןּפְשְַּב" םֶקיִחַאְַּב ּוהנלנ
 ָפְסַאַו הָתָפְצִּמַה ּוהָיְלַדג"לֶא 'הָדּוהְי"ץֶרָא ּאָבְיַו יםָׁשיחְּרנ רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא םיִלְיֲחַה יֵרְׂש"לָכְו חַרָקדַּב ןְנָתֹויְוי :דֶאְמ הֵּבְרַה ץיָקְו יי
 יִּכ עַדָּת ַעְדָיַה יָא ּורמאיו + :הָתַּפְצַמַה ּוהְיְדְגלֶא ּואָּב הָדָשּב
 שפג ְתכַהל יהיְנַתְבְּב לאעָמְׁשִיהתַא "חלש ןומע-יִנְּב ףלמ | סילעב

 -לֶא רַמָא "חלק וי :'םקיִחַאְּב' ּוהלרְג םהָל ןיִמָאַהאלְו
 ל 6 | *1 'ִאָה fr | 51 6 47MSS 634 ךיֶדָי | < >65 | >6, 8° האר
 'גוא in) 41 1 בוטַה) | 5 2° cmp || ל קזפ 1 6 6 ץֶרָאְּב | < 6 -- 6 rq !סטפ6(?) |

prb lc8 6 || << >6 | 6 * >6 || ל >6 | < >6 | 7 < 6 ליתַה | ל-ל >6 | =  
 6 ודיקפיו | % 6 םֶהיִשנִג | << >6 | * 6 הֶלְגָה | 8 * 1 6 65 'משי | ל 61 6 5

GAיפוע  KY%1 ₪ 6 05956 יפיע  | ca 35155 66 Tj667 2% 25,23 | 51 6  
cf 525,24 || * 6 יִדְבְ יִנָּפְמ; 1 ₪ יֵדְבעַמ  g ** <6 cf 2Rןטש6 ||  (mars)ףפ  

 25,24 || זס * ינא >69 || ל 6 םֶכיִלַע | 51 pb 6 6 םיִרֲעְּב | זז * 6 ץֶרֶאָה |
 bb >6 || 12 ** >6 || ל-ל in 6 post TA; pr add | 4 * 6 + יִלָא || ל-ל >6 |

.6> ** 15 | 6 66 



 40,16--41 וס ן 717

 ב לאעֶמְׁשִײתֶא הָּכַאָו אָכ הָכְלֲא 'רמאל הָכְצַמַּב רֶתַפַב ּוהָיְלִּ
 םיִצְּבַנַה הָדּוהְי"לְּכ ֹוצֹפָנו ׁשֶפָג הָּכְכְי הָּמַכ עָרִי אָל ׁשיֶאו 'הָיְנַתְג
 -לֶא יָקיִחַא-ןָבי ּוהְָלַדְג רֶמאיַוי :הָדּוהְי תיִראָש הָדְבָאְו ךיֶלא
 לא רָבֹה הָּתַא רֶקׁשיִּכ הזה רֵבְּרַה"תֶא שעת 'ַחרָקְּב" ןח
 פ  :לאָעָמשו

 יעַמְׁשיִלֲאןָב היְנַתְנִּב לאעֶמְׁשִי אְּב יֵעיֵבׁשַה שֶדָחַּבייָהְיַוי 1
 ךןָב ּוהְָלַרְג"לָא וָּתִא םיִׁשָנֲא הָרָׂשעֶו יִּדָלַמַה יּבְרְו' הָכּלְּמַה עֶרומ
 לאַעָמְׁשִי םָקיו* :'הָפְצִּב וָּדחַי םֶחְל םָש ּולְכאיַו הָתָּפְצִּמַה 'םקיחא
 "ןֶבי ּוהָיְלדּנ-תֶא וכי ּוֲּא ויָה"רָׁשֲאוםיִׁשְנֲאָה תֶרָׂשעַו יהָיְנַתְנְַּב
 :ץֶרֲאְּב לָבְּבּדַלְמ דיִקְפַה"רֶׁשא יּוִתֹא תֶמיַו בֶרֶחּב ןֵפְׁשְְּב םקיחא
 "יתֶאְו הָּפְצַּמַּב ּוהָילַדנ-תֶאֹי ּוָּתִא ּויָה"רֶׁשֲא םיִדּוהְיַהדלָּכ תֶאְו
 :ילאַעָמְׁשְיהָּכַה הָמָחְלְמַה יִׁשְנַא תא" םָשּואָצְמִנ רֶׁשֲא םיִדְשַּכַה
 ואָבְיַ :יעָדְי אל שיִאְז ּוהְָלָנ-תֶא תיִמָהְל יִנשַה םִּב יהיו
 לק מ יֵחָלְנְמ שיא םיָנֹמְׁש ןורְמְׂשִמּו ָלָשָמ םָכְׁשִמ םיִשֶנַא

 יהי יהב ּךְלֶה ךלה יהָּפְצִּמַהןַמָי םְתאָרְקל יהָיְגַתְנְּב" לאעָמְשי
 יהיו :ָקיִחאְרְב' ו ּוהיִלַדְנדלֶא ּואָּב םַהיִלִא רָמאִיַו יםָתֹא ׁשנְפַּכ
 רּוּבַה ות לֶא יהָיְנתְנְּ לאעָמְשי" םַטָתְׁשִו ריִעָה ךותלֶא םִאְובּ
 ּורמאיו םָּבּואָצְמְנ םיִׁשָנֲא הֶרָשַעַו :רתַארֶׁשַא םיִׁשְנֲאָהְו אּוהי
 םיִרעָשּו םיִטֶח הָדָשַּב םינמטמ וגל ׁשיְּכ ּונָתְמִּתְלא לאעֶמְׁשיהלַא
 ךיִׁשִה שא רובַהְופ :םֶהיַחֶא ְּךֹוִתְּב םֶתיִמָה אלו לחי שבדו ןמשו
 ּהְיִלַדָנדִיְּב ּהָּכַה רשא 'םיִשְנַאָה יְִנָּפילְּכותַא לאָעְמְשִי יםש
 אלַמ ותא לַארׂשי-דלמ אָׁשְעַּב יֵנּפִמ אָסֶא מַה הָשָע רֶׁשֲא אוה
 תיִרָאָש-לָּכיתֶא לאָעַמשי "בש 10 :םיִלְלֲח היְנֲתְנְּב' לאעְמְשְי
 םיִרָאְשִּנַה םַעָהלָּבתֶאְ ללה תוָנָּבִהתֶא הָּמְצַמַּב ירשא םַעָה

 15 ל >6 | = >6 | 16 ** >6 | *ל >6 || < 16 א שמ 0 הֵׂשֲעַּת | %6 לע?|
Cp 4r, 1° 6 הָשְעְלַא 3 לאְעַמשִי | ל <6 ₪ 2 2525 | = <6 | % <6 | 
2 5% <6 | b- ג >6A, prb add (in 41 1c 35 ing) | 3 ** add )<6( | * 6+ 

  | 4 = <5 | 5 1 6 Vrs WHI 6P* coAnyתַאְו)  | = <6 (19MSS Vrs-לָּכ
6AAEXA cowu | 6 ** <6 || ל 41 6 6 | < 1? 6 6 םיִכְלה הָּמַהְו | 1 
 |  cfgםֶכיִלָשִּיְו  | >> <6 | + <6 | 7 ** <6, ins prb 6 8הכְבּו 14155 6

 | ל ךות >6 | << >6 | 8 6 םָש | 9 *>6*) | ** >6 || <* 16 6 לֹודָנ רוב
 | -תֶאְו  MSS 6ז | > 1 6 mזס * 6 בֶשיַו | ** 6 םיִרָאְשִּנַה םעְָהִדלָּכ | 6> 44
d-d 8% 



  4I,11—42,5הימרי 718

 םֶקיִחַא-ןֶּבּוהָיְלדְנ"תֶא םיִחְּבט-בר ףֶרַאְרזּובְנ דיִקְפַה רֶׁשֲא .הָתְצַמַּב
 פ :ןומֲע יִגָּבְד לֶא רָבעל ךְליַו 'הָיְנַתְנְןִּ לאַעַמְשי םּבשיו'

 הלְרָה"לכ תא ותא רֶׁשֲא "םיִלְִחה יִרָשילְכְו חַָקְּב ןגחּוְו למשיו יי
 וכלי יםיִׁשְנַאָהלָּכ"תֶא וחקיו + :'הָיְנְַנְְּב לאַעָמְׁשִי הָשָע רֶׁשֲא
 ירָשַא םיָּבַר םיִמדילֶא ותא ּואְצְמיִו הֶיְנְְַַּב לאעֶמְׁשִי-םע* םֶחָלַהְל
 ךןֶּבי ןֶנֶמויִדתֶא לאֵעְמְׁשִי-תֶא רֶׁשֲא םֶעָה"לְּכ תֹואְרַּכ יהיו :ןָעְבְנְב
 םֶעָה"לְּכ ובסיו**+ :'וחָמְׂשִו ּוָּתִא רֶׁשֲא 'םיִליחֶה יִרָשדילָּכ תֶאְו ימרק
 :ַחְרְקְְּב ןנְחודלא יל ּובָשיִו יהָּפְצַמַהְְוִמ לאַעָמְׁשִי הָבָש-רַשַא
 -לֶאךְלינ *ןְנָחּוְי יִנָּפִמ םיִשָנַא הָנמָשִּב טַלְמְנ יהיְנַתְנַבי לאַַמְׁשִוצ

 -רֶׁשֲא יםיליתַה יְׂשלְכְ יקר ני הקני> ₪ :ןומע יב
 הָיְנַתְנְְִּבי לאעֶמְׁשִי תַאֹמ ביִׁשַה רֶׁשֲא םעָה תיִרֵאְׁשלְּכ תֶא ּוּתֲא
 הָּמֲתָלִּמַה יִשְנַא 'םיִרְבנ 'םקיחַאְּב הָיְלדְּג-תֶא הָּכַה רֵחַא הָּפְעִּמַהְדְןִמ
 יתּורְנְּ בש כליו 7 :ןועְבְּנִמ בשה רֶׁשֲא םיִסרְסְו "ףטו םיִׁשָנְו
 םיִּשַּבַה ינָפְמְי* :םִיָרְצִמ 'אֹובָל תָכְלְל םֶחַל תִיַּב לֵצֲא-רׁשַא יםּהְומּ

 ב ּוהָיְלָּנתֶא יהיְנַתְנְבי לאעֶמְׁשִי הָפַהיִכ םָהיֵנפִמ אי יכ
 פ | | יץְרֶאָּב לַבָּביָלַמ דיִקְפַהְדרֶשא 'םֶקיִחֶא

 "ןֶּב הינו" *תרָקְְְּב* ןנֶחויו יםיִלָיְחַה יִרָש-לָּכ שניני 2
 איִבָּנַה ּוהְיְמְרודלֶא יָֹמאו :לֹוְָנ-דַעְו קמ םָעָה"לָכו יהיעׁשוה

..7 ... 

2 oe 

 ינָנַה יִתעַמש יאיבנַה והיְמר םהילַא רָמֲא4 :הֶשע רשא רַב
 הָנֲעיײרְׁשַא רי היָהְו םֶכיִרְבְדָּכ "םֶביִהְלֶא הָוהְידלֶא לֶלַּפְתִמ
 -לא ּוֵרָמֲא הָמַהְוי :רָבָּד םָּכִמ ענַמָאדאל םָכָל דינא יָבתֶא הוהְי

 שובו han eh tee ון <> :re רֶׁשֲא רָבְּדמדלכּ אלמא ןֶמָאְגְו "תַמָא דַעְל ּונָּב הָוהְי יהי ּוהָיְמְר

 |WI|| rr°cf13°כro °>6 | >6, nonn MSS 6" D °° >6 || 12 * 6 םֶהיִנָחַמ(?) |
 ל 6 מע | 5 1 6 6 דלע | %>6 | 13 ** >6 | ל לכ >65* | < 6 ליִחַה |
 4 >6 | 14 5% >6 || ל >6 | 6-5 >6 | 15 *% >6 | ל >6 | 16 ** >6 | ל 6

cf 69 || > 6B31155 םיִרוּבְג  % || prb et haec et vb 506 addליָחַה | = >6,  
mit MSS et Q68 תנְרְנְּב | ל 16  cfתרֶדְנְּב  crrp; + [ c’A16 גסוח6 | 17 *  

 םֶהְיְּב א? | <>65* | 6>*185 | **>6 | Cק 42,16 לּיַמַה | **>6|
et trsp post432; 408 || 2 *1 6 6 וילא ורמאיו  cf1 6 6 הָיָשָעַמ-ןֶּכ הירזעו  >= 

pb 61 6 64 |25 ניִהלֲא | 56 >5, לכ >6 || * Sאיבנה (ופק ) | ל >6 |  
 3 4155 8 ּוניַהלֲא | 6>*4 | * 6ּוניַהלֲא || < 816 6 || pr 616 6 | 5 * 6 קיד



JEREMIA 71942,6--ז9  

 ולָקְּב עֶר"םֲאְו בֹוָטימֲא5ֿ :הָשְעְב ןֶּכ ּוניִלֲא ְףיֵהלֲא הָוהְי יּדֲחָלְׁשִי
 רֶׁשֲא ןעַמְל עָמָשַנ ויָלֲא ְּךְתֶא םיִחְלְש נא רֶׁשֲא ּוניֵהלֲא הָוהְי
 תֶרָשַע ץֶקִמ יהל ס  :ּוניהלֶא הָנהְ לוק עַמְָשַנ יִּכ ּונָ-בַטיְי
 לאו יַחְרְקוַּבי ןְנֲחּוו-לֶא ארקיו ל :ּוהימרִידלא הָנהְידרַבְד יהיו םיִמָי

 רֶמאיופ :לוָּנדְַ ןטְקַמְל םַעָהילָכְלּ ותא רֶׁשֲא יםיְִַחַה יִרָשיּ
 ליִפַהְל ויָלֲא יִתא םָּתְחַלְש רֶׁשֲא לֶאָרְׂשִ יֵהלֲאי הָוהְי רמָא"הְּכ םֶהיִלַ
 אלו םֶכָתֶא יִתיֵנְבּו תאזַה זרה ּובָשּת יבושדםָאיפ :יֹויָנפְל םֶכְתַּנִחְּת

 וינְפִמ םיִאר תאיר לב למ נפ ארי :ֶכָ ישע
 ליִצַהְלּו םֶבְתֶא עיִשּוהֶל יִנָא סֶבְּתַאיֶכ הָוהְידַאְנ יּונָפִמ ּוָאְריִתִלא
 ימָבְתֶא ביִשַהְי יסכְתֶא םָחְרְוי םיִמֲחַר םֶכָל ןּתְאְויי :יִדָוִמ םַכְתֶא
 יִּתְלְבְל תַאְּזַה ץֶרָאְּב בש אָל םָּתַא םיִרָמְאםָאְו יי םֶכְתַמְדַאדלֶא
 רשאי אֹובְנ םִיַרְצִמ ץֶרַא יִּכ אל רמאל+ :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי לוקְּב עמָש

 םשו בַעְרְגְאל םָחָללְ עַמְׁשג אל רָפוש לוקו הָמָחְלַמ הר

 הָוהְי רמָא"הָּכ יהָדּוהְי תיָרֲאְׁשי הָוהְיְדרְַד ועָמְש 'ןכָל יהֶתַעְויי :בשג
 'םיִרְצַמ אָבָל' םֶביִנּפ ןּומְשְּת יםוש םֶּתַאדִא ילֶאְרְשָי יהְלֶא תואְבְצ
 'םָש יהָנּמִמ םיִאְרְו םָּתַא רֶׁשֲא בֶרָחַה יהָתְיָהְויֿ :םַש רוָנָל םֶתְאְבּו
 יםַש 'ּונָמִמ םיִנָאְדיםּתַאדרָשַא בָעְרַהְו םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶכְתֶא גישת
 -רֶשַא םיִׁשְנאָה"לְכ יּווהְיְוז ּותָמָּת םָׁשְו םִוָרְצִמ םֶביִרָמַא 'קּבד
 יבעֶרְּב בֶרָחַּב 'ּותּומָי םַׁש רוגל םִיַבְצִמ אובל םָהיִנָּפדתֶא ּומָש
 איָבַמ יָנַא רֶׁשֲא הָעְרַה יִנָּפִמ טיל דירָׂשי םֶהְ הָיָהְיאלְו *רֶבָּדְבּ
 ּךִּתִנ רָשאּכ ילארשי יהא תואָבְצ" הָוהְ רַמָא הכ יבא :םֶהיִלְע
 םֶכָאְבְּב םָכילע יִתָמֲח ָּךַּתַּת ןֶּ .םִלׁשיר יבְׁש-לֲ יִתָמֲח"ְ יִפָא*
 -תֶא דוע ּואְרְתְדאְלְו  הָפְרֶחְלּ הָלְלְקלו המשל הלל םֶּתיִיָהְו םִיָרְצַמ

 <1ד.

 ּואָבָּת-לַא הָדּוהְי תיִרָאְש םֶכיֵלֲע הָנהְי רְַפ :הָזַה םוקְמַה

 5 ל 6 חלָשי | 6 * 6םאו| * סי ּונחָבַא א םּונַא | < "| ץ 68 הָיָה [
 ae Se | ל 56 (6*ג = 4) | < 6 לִיַחַה | 5% >6 | *1 דלֶאְו | <>
 ro * <8; 1 6 696 בוש | ל 1 לע )6( | rr = fr dl 6 6 | * 65 םֶדיִמ | 121
 6 659 םֶכיִּתְמַחְרְו | ל 6 םֶכיִתֹוביִׁשֲהַו 'גּפט סֶכיִּתְבַשהְו | 14 **>6 || ** +

 prbl6 6 אלו | 15 * 6 | ל >8 || << סצפ 61 6 6 || %% 01 6 6 | < >68 |  | 

 6 6 'צמ"לָא | 16 * 1 הָיָהְו | ל 6 ָהיֶנָפִמ | < >5 || 5 6 ויִנָּפִמ | >69 | '1 6
 8 ףלרי || +1 קמ 6 69 סְּב | :7 *1 הָיָהְו | 6+ םיִרְוַה לֶכְו קז םיִדּוהְ ₪( 432
 = 6 מתי | 1c 63071 | > alc 68% | 6 םטיִלָּפ שיא? | 18 ** >6 | "1

 6 6 | 10 = 1 קזט 6 289 רַבָד הָז



 720 | הימרי 43,10—42,20

 קיפ יםיִתָעְתַה וכי :יםֹויַה םָכָב 0 ּועַדָּת ערי 'םיָבְצִמ

 לליל הת לוק המ - יויק כ אי ישע
 ירָבָּבּו 'בָעְרּב בֶרָחּב כ ּועְדִּת עֶר" ּהָּתַעְו>> :יֹםָכיִלֲא יִנחְלָש-רֶָשַא
 יִהְיַוז 43 o :םש רּוגְל אֹובְל םּתְצַפֲח רֶׁשֲא םקָמַּב ֹותּוִמּת
 ימֵהיֵחְלֲא הָוהְ ירָבְּדלּכתֶא םעָה"יָּכדלֶא רּברְל ּוהיִמְרָ תולכְכ

 פ  הָלֶאָה םיִָבְדַ"לְכ תֶא םָהיֵלֲא 'םֲהיִהלָא הָוהְי וְָלש רשא
 יםיִדזַה םיִׁשְנֲאָה"לֶכְו חַרָקְִּב ןֵנָהֹויְו יהְיֲעְׁשֹוהְָב הָיְרוע מאיי
 ני הלא הָוהְי ףחלש אָל ירֵּבַדִמ הָּתַא רקֶש 'ּוהָיְמְרִידלִא 'םיִרָמָא

 ךֶתֶא תיפמ הּיִרְגְֶּב ּךּורְּב יִפ5 :םָׁש רּוגָל םִָרָצִמ ּואְבת"אְל רמאל
 ּונָתא תילְנַהְלּו ּונָתֹא תיִמָהְל םיְִּׂשַּכַה-דִיְב ּונָתא תַּת ןעמל ּונָּב
 לוק םַעָהלְכְ ייל ירש יִתְרְקְּב ןָּנֶחּוְי עמְׁש-אָלְוּצ :לָבּב
 יםילוחה יֵרְׁשלְכו | "ַחְרְקְןְּב" ןגָחֹוו חקיו 5 :הָדּוהְי ץֶראְּב תֶבָשל הוהְי
 רּונְל םשּוחנ רשא םִיּוּנַהלַּכִמ" ובָׁש-רֶׁשַא הָדּוהְי תיִרֲאׁש-לְּכ תֶא
 יתֹונְּבזתֶאְ יףַּטַההתֶאְוי םיִשָנַה-תֶאְו םיִרְבְגַא-תֶא6 : :"הָדּוהְי ץֶרֶאְּב

 -תֶא יםיִתָבִיבר' ןְראָתְבְנ הינה רֶׁשא שפנַה"לְּכ תֶאְו מַה
 ךןֶּב ךרְּב-תֶאְו איִבְּנַה ּוהָיִמְרִי תֶאְו ַפְׁש"ןָּ" םקיִחַאְָּב ּוהָנלדג
 -דע ּואָבְיַו הָנהְי לּקְּב עָמְש אל יִּכ םירָצִמ ץֶרֶא ואביו? :ּוהָיִרְג
 פס  וסֲתְנַפְחַּת

 םיִנָבֲא יִדָיְּב חקפ :רמאל סַחְנַּפחַתַּב ּוהָיְמְריהלֲא הָוהְי-רַבְד יהיו
 סַחְנַּפְחַתְּב הָעְרַפתיִּ חַתַפַּב ירָשא ְָלַמַּב טְלָהּבי םַּתְנַמָמּו תולד
 תֹואְכְצי הָוהְי מאהב יָהיִלַא ָתְרַמָאְוי* :םיִדּוהְי םיִׁשְנֲא יִניִעְל
 "דב ָבָבְְּלמ רַעאָרְדכּובְנ"תָא יתחקל חלש יִנְנַה ילֶאְרשְ יהל
 -תֶא הָטְנְו ייִּתְנַמַמ רשא הָלֶאָה םיִנָבאָל לעממ ֹואָחְכ ףיִתְמָשְ

 19 ל 816 6+ TAY) | >5 >6; prb add || 20 * Q םֶתיִעְתַה; 16 6 םֶתַעְרַה|
6A | 5 <6 || >> <6 | 21 ** <6 |זמ 41 6 p55 8 םֶּתְחַלַשּו 8* םתא יכא | =  

 5 >6| < >6 | %>6 | 22 **>6 | ל 16 Vrs 'ִבּו || < 61 6 6 | %6117% | כ 43,141
ins6 | 51? םיִרָחַאָה |  prb alc42,1 | ל  cf6 6 | ל >6לא | 2 *1 6 6 הָיָשַעַמ  

 6 6 רמאל | << ft 61 6 6 | 1 6 6 ּונילא | 4. 5 ** >6 | * 6 לָיַחַה | 5 << 6
ng |ל 3  | sed 6%55 8% viimaָאָּב רוגל || 6 == 6 א. 16 \סוח6  siמסמתו 
 6 >65א | 5 >6 | *-< >6 | 9 * 6 7 | ל 6 ? & חק000006 (םֶליַאְּב) 8
 = b93, ft sic 1(ןבלמב add [dittogr)?) || dlc 6 | זס * >6 | לל >6 | <>6||

 $1 6 68 םָשְו || ° 1prb 6 6*י ָּתְנַמְט.



4-1 JEREMIA 721 

 תֶנָּמִל תָוָמַל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ ץֶרֶאתֶא הָּבַהְו האָבּוי :םֶהיֵלֲע 'ורורפש
 יָהלֲאְי יֵּתְבְּב שֶא ייִּתַצַהְו + :בֶרָחַל בֶרֶחל רֶׁשֲאַו יִבָשל יִבָשַל רֶׁשֲאְו
 הָעֹרָה הָמֲעַי רֶׁשֲאּכ םיִרָצִמ ץֶרֶא-תֶא הָטַעְו םֵבָׁשְו םָפְרְשּו 'םִירְצִמ
 רֶׁשֲאי שמש תיִּב תובָּצַמדתֶא רַּבְׁשְוצ :םִולְׁשְּב 'םשמ אָצְיְו ודְנְּבדתֶא

 פ שאב הרשי יםְצמיהלֲ ִבתְֶו ים ץֶרָּב
 םיִבְׁשִַה םיִדּוהְיַהדלָּכ ילֶא ּוהָיְמְרלֲא הָיְה"רָׁשֲא .רֶבְּדַהי 4

 סיִרְתַפ ץֶרָאְבּו יףֹנְבּו סֶחְנַּפְחַתְבּו ְּנמְּב 'םיִבְׁשיַה םִָרְצִמ ץֶרָאְּב
 -לָּכ תֶא םֶתיִאְר םָּתַא לֵאָרְׂשִי יִהלֲא יתואָבְצ הָוהְי רֿמָא-הְּכ* :רמאָל
 יהְּבְרְח יּנַהְו הָדּוהְי יִרָעילָּכ לַעְו םלָשּורִיילע יִתאּבַה רֶׁשֲא הָעְרֲה
 יִנָיִעְכַהְל ושע רשא םַתָעַר ינְּפִמ :בשוי םֶהְּב ןיאו יהּנַה םיַהי
 םָּתַא הָּמַה יועד אָל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיֶהְלאל ירבעל רַשְקְל תֶכלָ
 לש םיִּכשַה םיִּפיִבָּנַה יֵרְכעילכ"תֶא םָכילֲא חלְׁשֲאּ :יםיֵתְבַאו

 אָלְו :יִתאְגָש רׁשֲא תזה הָבעְּתַה"רַבְד תֶא ושעת 'אָנילֲא רָמאֵל
 םיהלאל רטק יִּתְלְבְל םֶתַעָרַמ בּושְל םֶנְזָאז תֶא ּוטַהדאָלְו ּועָמש
 סל תוָצָחְבּו הָדּוהְי "יִרָעְּב ּוַעָבּתַו יִּפאְו יִתָמֲח תת :םיִרֲחַא
 הָוהְי רַמָאדהְכ הָתַעְוז ם ::הָּנַה םזּ הממשל הָּבְרֶחְל הָנייָהְּתַו
 -לֶא הָלֹודְג הַעְר םישע םֶּתַא המ ילֶאְרשִי יהא תֹואָבַצ יֵהלֲא
 יִּתְלָבְל הָדּוהְי ְוָּתִמ קֶגֹויְו ללוע הָשָאְושיִא סל תיִרְכַהְל םָכֲתְׁשְפַ
 םיַהְלאל רק םֶכיִדָי יִׂשֲעַמְּב ינָסיִעְכַהְל :תיִרֲאְׁש םֶכָל ריִתֹוה
 תיִרָכַה ֹןעֶמְלי םש רוגל םיִאָּב םָּתַא-רַׁשַא םִיֹרצַמ ץֶרָאְּב םיִרָחא
 יםָּתְחַכָשַהי :ץֶרָאָק יונ ילָכּב הָפרָחְלּ הָלָלָקַל םֶכְתּויַה ןעַמְל'ּו םֶכָל
 תֶאְו  לויִשָנ תֹועָר תֵאְו הָדּוהְי יכלַמו תועְר"תֶאְ םָכיֵתֹובֲא תועְרתֶא
 תֹוצָחְבּו הָדּוהְי ץֶרָאּב ּושַע רֶׁשֲא יםכיִׁשנ תֵעָר תֶאְו :םָיַתְעַ
 יתַרותָב ְָלֲהאָלְו "וארו אָלְ הָּזַה םויַה דע יּואָּכְ יאלנס :םָלָׁשֹוְרי
 -הָּכ כלו : ;'םֶביִתוְבִ יפלו םכיִנפלי יִּתְתְנירׁשַא יקֲחְבֹ
 ' 0 neg א ורו-- | נז 16 0 אָבּו | 12 * 1 6 684 nl | לל 6
 םֶהיְִלֲ je 1 וממשו || < >6 | 3 = 6 ןואָּב רֶׁשֲא | 6 םֶהיֵּתְּב 8* תיֵּב
 םֶהיֵהֹלֲא | Cp 44, 1 *1 prb לע | * 68 'ַהְ | < >6 | 2 * >6 | ל זס 41 6 6 ||
 < 36 הָּנַהְו | %1 6 653% תַבָרַמ | == 8+ 61 6 6 | 3 5 416 6 | ל 6 םֶּתְעַדִי |
 =© 6; prb add | 4 * לכ >6 | ל אנ >6 | 6 * 6 יִרָעָשְּב | 16 Vrs לו |
 7 5 dl 6 nonn MSS Vrs | tb <6 | 51 "לע )6( | 8 * ca soMss 3 הָש-- |
 b-b prb add cf7 )1 םֶכְתֶא 'ה cf 63) | © nonn MSS לכל | ף * 6+םֶּתַא |
 * 1 6 6 םֶביִרָש | == 416 63 | = >8 | rס* 16 63 אלו | * 68 ֹואְלָּכי | 6,

 ft dl | 5% >6 | ** <6 | '1 ft 6 63 םֶה-



 722 | הימרי 17-22

 תיִרְכַהְלּו הָעְרְל םֶבְּב ינַּפ םֶש יֵנְנַה ילֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תֹואָבְצי הוהְירֿמֲא <
 םֶהיֵנפ ומָשְרָשַא הָדּוהְי תיָרֲאְׁש-תֶא רֿפְחקלי + : הָדּוהי-לכיתֶא
 בֶרָחּב ולפי םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב יל5 ּומַתְו יםֶש רּוְגְל םִרְצְמָץֶרֶא אובל
 'הֶלָאְל ' ןיָהְו 'ּותְמָי בַעְרַבּו בֶרָתַּב לגדַעְ ןטקמ ּומַּתְי בערב

 םִירצַמ ץֶרָאְּב םיבָשויה לע יֵּתְקְּויּ :יהָּפְרֲחְלּו הָללְקלְו המשל
 טיִלָּפ הָיָהִי אלו :ירָבָּבּו יבָעְרּב בֵרָחּב םלׁשּי-לע יִּתְְַפ רֶׁשֲאַּכ
 וִבּושְלְו םִיָרְצַמ ץֶרָאְּב "םָשדרּונל םיִאּבַה הֶדּוהְי תיִרָאְשְל ירשו
 םָׁש "תבשל בּושל טֶשָפַנתֶא םיִאְׂשנִמ הָּמַה- רֶׁשֲא הָדּוהְי ץֶרֶא

 םיִׁשְנאָה ל ּוהָיְמְרִי"תֶאּונעיופ ם :'םיָלְּימַא יכ ובשל ₪
 'תוְדְמְעָה םיִׁשּנַה-לָכְו יםיִרֲחַא םיִהלאָלי םֶהיִשְב תֹורָטַקְמ"יַכ םיִעְדיַה
 :רָמאָל 'ֹםוהְתפְּב םִיַבְצַמץֶרֲאְּב םיִבָשְּיַה םֶעָה"לָכְו לחג 'לָהָק
 יז לא םיִעָמְׂש ּוְניֵא הָוהְי םֵׁשְּב ּונילא ָתְרְבּדרֶׁשֲא רֶבּדַהי
 םַמְׁשַה יתָכְלְמְל רָטְקְל וניפמ אָצְיײרׁשֲא ורָבְּרַה"ְּכ-תַא הֶׂשֲעְנ הׂשָע
 ּונירָשְנ ּוניִכְלְמ וניתבָאו ּונְחנַא ּוניֵׂשָע רֶׁשֲאַּכ םיִכְסֶנ ּהָל"'ךיִפהְו
 אֶל הָעְרְו םיבוט הָיְהִנַ .םָתְלעַּבְשגְ םלשּורי תוָצָחְבּו הָדּוהְי יֵרֲעְּב
 ייִכָסִ הָלּסַהְו םִיַמְׁשַה יתָכַלְמל רָפקל ונח זָאְדְִמְג :ּוניִאְר
 :תָכְלַמל "םיִרָטְקְמ ּונְחְנַאיִכְו"פ :ּונְמְּת בָעְרְבּו בֶרָחַבּו לָכ ּונְרְסֶח
 םיִנְנּכ ּהָל ּוניֵׂשָע ּוניִשְנַא יֵדֲעְלַּבִמַה םיִכָסְנ הָל ַּּפַהְלּו םִיַמְׁשַה

 םֶעה"לְכילֶא ּוָנמְי רֶמאופ ם :םיִכָסְנ הָל הו יהָנצְהְל
 :'רמאל רָבְּצ ותא םִינעָה 'ָעָה"לָּכ"לַעו םיִׁשְנַה"ילעֶו םיִרְבָנַה"ילע
 םֶלָשּורִי תֹוצְחָבּו הָדּוהְי יָרָעְּב םֶתְרַטְק רֶׁשֲא ירַטְקַהתֶא אָלֲהי
 הוה רֶכֶז 'םֶתא ץֶרֲאָה םעְו םֶכירָשְו יםֶכיִכְלַמ םֶכיִתוְבַאו םָּתַא
 םכיללעמ על יִנָּפִמ תאָׂשְל - דוע הוה לָבּוידאְל5 :ובל- לע הלעתו
 הללקלו המשל הָברָחְל םֶכָצְרא יִהָּתַו םתישע רֶׁשֲא תָבַעְּתַה ינּפִמ
 rr 5-5 >6 | >6 | 12 ** >6 | ל 64רשא תיִרָאְש | < 6 'ולפגו 1 ותַמּו

prb dl 66 | ' 6 הָּפְרַחְל | < > cf 42,17 || %1 6 mlt MSS Vrs "1 | °° <3, partim 
 6 6 7 | 3 = cf 128 | ל al 6 6” | 14 * prb dl, cf 6 | ל 1 tec 6 םיִרָנַה | 1

dlc 65 | * <654 | '1 prb 614) ץראב) | % MSSלֶא " + QW, prb 6 4MSS6 6  
 3 םיטעמ | 15 = >6 | ל <6 | © prb 1 לזק || %% prb add )1 6 $ סורתפבו) [

cf 7,18 | ? Or A | 689 תכלמל  sed 1 c30155 תֶכאָלַמְל  ca17 *  
prb 6 6755 (mars) praemמג | 181 6 9 תּכְלַמְ | 5-ל >6 6! 7 | 19 * ' 

prb dlc 85 ] 6 8 תור-- | 5 6 17% | %1 ָךֶּסַחְו ||  | (מ 3:S)ּורְמֲא םיִׁשָּנַהְו  
sed prb dl | 951 ₪ 6 SA24) הָב-) | 20 * 1 דלא 6124 | ל 1 דלֶאְו MSS 

 הֶּלֵאָה םיִרָבְּרַה"תֶא | כז * 16 669 תֶרטְקַה || * 65 'מּ | < >6; 1 ָּתִא |
cf 630.22 34 יפו  



44,23—45,3 JEREMIA 723 

 םָתאָטֲח רֶׁשֲאו םֶּתְרַטְק רֶׁשֲא יֵנְּפִמ* :הָּזַה םִיַהְּכ יבֵׁשֹו ןיִאַמ*
 אל ּויָתֹודעְבּו ויָתְּקֲחְבּו ּוָתָרְתָבּו הוהְי לּקְּב םָּתְעַמְׁש אָלְו הוהיל
 רמו פ = :יהָזַה םויּכי תאּזַה הָעְרֶה םֶכְתֶא תאָרְק ןֿפ-לע םָּתְבַלַה

 הּוהילכ הוהיירְַ ֹעֶמַׁש םישָנַה"לכ לאו הלכי ֹוהָנְמְרְ
 לרמאָל לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא "תּואָבְצהָוהְי רָמָא-הּכ*5 :יםיָרְצִמ ץֶרָאְּב רֶׁשֲא
 הֵׂשָע מאָל וםָתאַלִמ םֶכיִיִבּו טָכיִפְּב יהָנְרְַּדתַו םָכיֵׁשְנּו םֶּתַא
 הָל ְּךַפַהְלּו םִימָׁשַה יתָכְלְמִל ֵטָקְל ּונְרדָנ רשא ּוניִרָדְנדתֶא הֶׂשֲענ
 :יםָביֵרְדנ-תֶא הָניֵׂשֲעַת הֶׂשָעְו םָכיֵרְדנ"תֶא 'הָנְמיִקְּת םיִקָה םיִכָסְג

 םִיָרצִמ ץֶרָאְּב םיִבָשְיַה הָרּוהְוילּכ הָוהְירַבְד ּוָעְמש ןכְלא ּפ
 ו"אָרָקְנ יִמָש דוע הָנְהִי-מַא הוהְי רָמָא לּדָנַה יִמְשַּב יִּתְעַבְשִנ יֵנְנַה
 :יםיָרְצִמ ץֶרָאדלֶבְּב\ הוהי ינדַאיח ירמא הָדּוהְי ׁשיִא"לָכויִפְּ
 רֶׁשֲא הָּדּוהְי ׁשיִאדלָכ + ּומַתְו הבוטל אָלְו העל םָהילע דקש יִנָנָהְּיז
 -ןָמי ןּובָשָי בֶרָח יִסיִלָפּו* :םֶתולְּכ-רע בַעְרַּבּו בָרֲתַּב םִיָרְצִמדץֶרֲאְּב
 הֶלּוהְי תיִרָאָשילָּכ ּועְדָיַו ירפְסִמ יִתָמי הָדּוהְי ץֶרֶא יםיִרֶצִמ ץֶרֶא

 :יםָהמו יִּנְפִ ּוקָי יִמדרַבְּה םָש רּנל םְמ'ץֶרֶאְל םיִאְבה
 הזה םּוקְמּב* םכילע ינא דקפיִּכ יהָוהְי-םֲאְני תֹואָה םַכְלתאְזְו
 רַמֲאוהָּכי ס :הָעְרְל יָכיִלֲע .יִרְבִ ּומּוקְי םוק יִּכ ּועְרִת ןעֶמְל
 ךָיְנּו יביא דָיְּב םירָצְמִדְלִמ עַרֶפָח העְרַפתֶא ןתֹג יִנְנַה הוהְי
 רַצאְרְדְכּוְבְנ דָיְּב הָדּוהְיְּדְלַמ ּוהְיקְדִצתֶא יִּתַתְנ רֶׂשֲאַּב ושפִנ ישְקַבְמ
 ס  :וָׂשְפַנ שֶקַבְמּו ובא .לָבָּב"דְלמ

 ֹובְתָכְּב הָיֹרנְַּ ְורְּילָא איִבְגַה ּוהָיְמְרי רָּכַּד רֶׁשֲא רֶבָּדַהי 5
 יקל תיִעְבְרֶה 'הָנָשַּב ּוהָיְמְרָי יִּפָמ ג יֵפַה-לעי הלאה םיִרְבְּדַהתֶא

 קא | אא

 יבא ןוגָי הָוה סר ל אָניוא תא ור יל
  616 68 | Iל >6 | 23 >6 | 24 * לכ>6 | ל-ל >6 || 25 * >6 || ל 22

 הָנַמיִִּת | < 1 8+ םֶביִרְבּד| ] ; | > cf 17* || *56 48םיִשָּנַח הָנִּתַא | %16 6 'ת 6 .
5 <6 | 26 * prb dlc 6 | ירצִמ ץֶראלְכּב רֶׁשֲאD +$ 6 ₪1 ל cf %% et 27 | 
 ירא-לָא  <6 | 28 = ft dl 6 6 et deinde 1רמאל | >8 | 27 שיא 6 6 ? 51

  | 55 6 (Siro apieug) frt = BD BVH 61 14 | 5 <6 | %% 65 oiהי
xaradrdvreg, GXS® oi mapoikodvreg (cf v 26) GAA oi karopaivovreg 

 ; <6(םידרויה) ₪ דף הזז. | = >6, 16 4084 םֶהָמ וא 'מ | 2ף ** >6 || ל-ל
prb errore exc (homoeotel) | 30 YD <6 | Cp 45, ז *> 6 'ִּסַּב | ל KO 

 |  644תַנׁשְּב | < >6 | 2 ** >6 | 3 * 6 קrגen יִּכ, ₪ ] ףּורָּב רַמָא יִּכ
 ל-5 02(6) יִל יזא יִל יזא | < 6* + יל.



 4 הימרי 46,10—45,4

 רֶמָא הָּכ ויָלֲא רמתו הָכ+ :יִתאָצִמ אֶל 'הָחּונְמּו יִתָחְנאָּב יּתְענְי
 הֹוהְי

 שתנ יא יּתְעַמְנירׁשַא תֶאְו סרה יָנא יִתיְִּבדרָשַא" הנ
 הָיהְידֶאְנ רָשָּב :לאיה ץֶרָאָהְדלָּכ-תֶאְו"

 -לָּבלַע הָעְר איִבַמ יִנָנַה יִפ יׁשָּקבִּת-לַא תולדְנ לשבת הָּתַאְו5
 פ :םש-ּךלת רֶׁשֲא תוהה ב לע לֶלָשְל שֶפַנ-תֶא ל יִּתְתָנְו
 ויטל איִבָּנַה ּוהימְרילֶא הָוהְידרַבְד הָיָה רָשַא* 46

 תֶרֵּפירַהְנ"ילע הִיִה"רׁשֲא םִיַרצִמ למ כב הָעְרפ לי-לע םִירְצִמְל*
 תיִעיִבְדֲ תַנׁשַּב לָּבְּב ְךֶלֶמ רֵצאָרְדכּובנ הָּכַה רֶׁשֹא ׁשֶמָּכְרכְּב
 :הָדּוהְי למ שאב םיִקּוהיִל

 :הָמחְלַמל ֵּוׁשְנּו הָּנַצְו ןְנֶמ ּוָכְרֲעפ
 םִיִעָבֹוכְּב 'ּוָבָצִיִתַהְו יםיִׁשְרְפַה ינלעו םיִסּופַה ּורְסֶא

 :יתֹוניִרְּפַה ּוׁשְבְל םיִחָמְרָה "ּוקְרִמ

 תי םֶהיִּוַּנְי וחָא 'םיִגוסְנ םיִּתַח הָּמֵה יִתיִאָר עוד
 = הָוהְודִאְנ :ביִבָפִמ רּגְמ .נְפַה אָלְו ּוסָנ 'סנֲמּו
 רוּבְּגַה טְלַּמַײלַאְו לַה סּוְנָילַא

 :ּולְפְנְו ולָשָכ תֶרְפירַהְנ דידלע יהָנֹופָצ
 :'ויִמיִמ ּושעָנְתְי יתורְהְנַּכ .הָלעַי רוָאְיּכ הָזְיִמז

 רַמֲאיַו 'םימ ּושעְנְתִי תורָהְּנַכְו הָלַעַי ראי יםירצִמ*
 :*הַב יִבָשי רי הָדיִבא יץֶרָא"הָּפִכַא הָלֲעֲא
 םיִרוּבְּנַה 'ּואָצִיְו בכה -ּללְְתַהְ םיִסּופַה ילעפ
 :תֶׁשְק ירד לשפת םיּולְ ןֹנִמ יִשְפְּת טופו שו

 ויָרְצַמ םֵקָּנִהְל הָמָקְנםֹוָי 'תֹואָבְצ יהָוהְי ינדאלי אּוהַה םויָהְופ
 םֶמָּדִמ הָתְוָרְו הָעְבָשְו יבְרַח הָלְכִאְ

 4% | 4 * ?ins תֶא | °° >6; Kr איה יל | 5 * 58+ תֹולדג
 00 | ל >6 | = 6 םוקָמ"לָכְּב | Cp 46, 1 cf 25,13 || = 63 36155 'גהדלָּכ"לע |
 + 96 Nכָנ (clauduss) | ל Or לֶא | =°<6 | 3% prb 1 6 GSW | ל 6
 ושג00) | 4 * 66 ּולַע 5 ּולַעַה | * קוט 364 || == 1 6 הע 'ציתה | 4 6 ומר, ₪

DH || = frt add; 6 (Morn =רשה | 5 5 >6, 8 61 | ל 659 ' sic 1 || * mlt MSS 
 i 6112) " 'בג עּודמ | >5 קזמ 41; 6 סונ6) | 6 * 5 םיִרוּבְנַּב | ל >6 |

 םירצמ יֵמ 564 ימ  (v 8) sed cf 8° | 8 * 6ל 6 םימ |  sed ft add'ִכְו 688 5 7 <
ex praeced ימימ! deriv | ל = 7b; 41 6 6 | 5 1 ft ץֶרֶאָה | 9% <6 prb al | 
 rb 16 GN | 4 41 | 10 = prbק < | ? | addָהיְבְשי | 9 * 6 ? ּונְנּכְתַה ( <
 בך.  cf Jes 34,6; ₪1הוהיל | * 41 6 6 | < 6 הוהי ברח 8.501 6 1

x Ad 
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 :תֶרּפדרַהְנד 'לֶא ןּופְצ ץֶרָאְּב 'תוָאָבְצ הָוהְי יָנדאל* חַבָז יִּ
 םִיָרְצְמתַּב תַלּותְּב ירא יחקו דָעְלִנ יל

 :ךל ןיא הָלַעת *תואָפר ייִתיִּבְרַה אָוָשַל
 ץֶרֶאָה הֶאְלְמ ָּתְחְוַצְ נול םיוג ּוָעְמַשי

 ס | םֶהיִנָש לְּפָנ ויָּדְחִי .ּולְשָּכ רוּבְנְּ רוני
 ירָצאָרְדַכּוְבְג אובֶל 'איִבָּנַה והיִמרידילא הוהְי רָּבִּד רָשַא "רָבָּבַהי
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאדתֶא תוָּבַהְ לָבּב למ

 יסֲחְנַּפְחַתְבּו ףֹנְב ּועיִמָשַהְו לּוצנַמְב יּנעיִמְׁשַהְו םִיַרְצַמְבי ּודיּגַהי+
 :יִביִבְס בֶרָח הָלָכֲאיּכ דל ןְכָהְו בֵצֵיְתַה ּוֹרְמֲא

 :ופְדַה הָוהְי יִּכ דַמָע אל יִּחיִריִּבַא ףָחָסִנ ַעּודְמ5
 רמאיו והעְרלֲא ׁשיִא לֿפָנםנ ללשוּכ הברה

 :'הָנויַה בֶדָח ָנְִּמ .ּונּתְדלומ ץֶרָא"לֶאי ונמעְדלֶא הָבָׁשָנְוו'הָמּוק
 :דעומה ריִבָעָה ןואש םִיֹרצַמְדְלַמ יהָעְרּפ יםַש ּואְרָקיז
 יומש תֹוֲאְבְצ הָוהְי מַה יָנָאדיַחא

 :אוָבָי םִיַּב לָמְרְַכ םיִרָהָּב רווָבָתּכ יִּב
 םִיִרְצְמתַּב תָבָׁשֹ ְּךֶל יֵׂשֲע הלוג יִלָבפ

 ס  :בׁשֹו ןיִאַמ הָּתְצְנְו היְהת המשל ףנ"יִּכ
 :יאָב אָּב ןופָצִמ ץֶרָק. םִיָרְצִמ יהָיפ"הּפְי הָלָנֲע>ס
 ויָָּחַי ּוסְנְּנְפַה המה" יִּכ קֵּבְרַמי ילְנע הּברקְב היִרֵכְׂש"ני

 ׁשֶחנַכ הלוק: :םָתְּדקְּפ יתע םהילע אָּב "םֶדיִא םּוְ יִּכ ּודָמָע "אֶל
 יוָתְרַּכיג :םיִצָע יִבְטְחִּ יהל ּואְּב תֹומָּרְרקְבּ = וכלי ליְָבייְּכ ילו
 :רַּפְסִמ םֶהָל יא הָבְרַאִמ בר יִּכ רָקָתַי אָל יִּכ הָוהי-םִאָנ ּהָרעֵי
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא"5 :ןופצ-םע דיָּב הָנְּתַנ םִיָרְצִמ"תַּב הָשיִבַהיא
 םיִרצְמלַעְו ּהעְרפַעְ לאַּגִמ ןומָא-לָאי דקופ יִנְנָה ילֶאְְשי יָהְלֶא
 זס %%1 6 6 הוהיל | < 6 'ֶאַמ | 716 6 לע | ג: *1 6 0 תיבה א יִת- |
 5 6 ךיִת-- | 12 316 6 ףלוק | ל 6 לָשָּכ | צב *>6 || ל 6 דָיְּב | < >6 | %>65א|
 14 << >6 | ל >6 | * >6, ft 1ןוּכָהו | 15 5 6 Epuyev (6B + 6 dod) 6 א;

 prקs ףח םָנ | ל כנס 16 651155 (60) ְּךֵריִּבַא || 16 * 6 6 <nA06 טסט, frt ךְבְרִע |

uax. EAAnviefic |6*ג || ' 6 < >> | QO inp5 6 'אי | %  | (, (usp5 6 לֶשָּכ  
 17 =< 639 םַׁש"תֶא ארק, rt 561 || ל 63+ הכְב | < 65* 66066)ו | 18 ** 6.8

rooMSS 68 alל  | Ig 6 >. KinOngerat 000 | 20 *1 6 mlt MSS ND)966 ||  

 הָב, םצו 1 ָהיִלְע | 21 * ?ads | ל Sol] | > ca 26155 39 אלו | 5 6 דיֵא |
 5 6 תַעְו | 22 * 6 לוק || לל 6 קרש שָחְנְּ j= 6 binQ || % ca 50155 ךל, 1 +
 6 3 ָהיֵלֲע | 23 * 5 set ּותְרַּכ 6 66 | ל 6 בָר | 25 ** >6 | ל

 מא"אנ"לע | 5 66 לע | קמ 61 6 6



 - , הימרי 46,26-1

 ןח בע יב ליע ראג כו עפ ישקבס לי
 ס  :הָוהְיםֲאְנ םֶדְקְיִמיִכ ןְכֶשִּת

 לֵאָרְׂשִי תָחָּתְדלַאְו בקע יִּבָבַע אָליִּת"לַא הָתַאְוייז
 יםיבש ץֶרַאַמי ךעְרזתַאְו קוחְרמ ףִעָשומ יִנְנַה יּכ
 פ - :דיִרחמ ןיאו ןנאשו טְתְׁשְו בוקעי בֵׁשְו

 הֵׂשֲעֲא יִּכ ייֵנֲא ְָּתִא יכ הוהְי-םֲאְנ בקע יִּבְבַע איּת-לַא יהָּתַאפ

 הָלָּכ הָשַעָא"אל ּתֶאְו הָמְש ּךיֶתְחַּדַה רש וְיֹגהלְכְּב הל
 פ  יָּבְקנַא אל הָּקנְו טְׁשִמַל ךיתְרסיו

 םיִּתְׁשִלּפילֲא יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרילֶא הָוהְיְדרְבְד הָיָה רָשַאיי 7
 הָוהְי רָמָאו הָּכ> :"הָזעתֶא הָעְ הָּכַי םֶרָמְּב

 ףטוש לַחְנָל ּויָהְו ןֹופָצִמ םילע םִיִמהַּנַה

 ָּב יִבָשְְו ריָע ּהָאֹולְמּו ץֶרֶא ופָטְׁשִ
 :ץֶרָאָה בוי לָּפ לֵליַהְו םֶרֶאָה ּוקעַז

 ףויִלְלָג ןומֲה' יוּבְכְרְל שעְרָמ ויִניִּבִא תוְסְרִפ תטעש לוקִמ:
 :םִיָדָי ןויפרמ םיִנְבְלֶא תובָא ּונַּפַהְדאְל
 םיתְׁשְלפ-לב"תַא דוהשל אְָּבַה יול

 ירזע דיִרָש ל ןויצלו צלי יֵתיִרְכַהְל
 :"רותפכ יא תיִרָאְש ייִתָשְלָּפ-תַא הָוהְי דדש-יכ

 ןולקשא יהָתְמְרִ הועיל הָחְרְק הָאבּ
 :יְָדֹוּגְתַּת יֵתָמ-רַע 'םֶקְמַע תיִרָאְש

 יֵמְקְׁשִת אָל הָנֲא-רַע 'הוהיִל בֶרָח ייוה5
 :יַמְרָו יֵעְגָרַה ּרְעַת"לֶא יִפְסֶאַה
 ּהָכ"הְוצ הָוהְִו ייֵטְקְׁשַּת אל
 פס  ּהָרְעַי םַש םִיַה ףוִחילָאְו ןוֶלקְשא- לא

 לארי יהל תֹואָבצי הָוהְי רמָא-הַּכ בָאומְלי 8

 26 >6 | 27. 28 = 30,10. 11 41 non) 9 | 27 7 6 םִיְבַשְמ 6( 0 30,10 |

 28 * >6** || * 6 +-ץס nonn, cf 50,16 | * 'גה <6? | Cp 47, 1 <> >6 | * 1 לע
 )6( | = >6 | 2 ca 40155 Vrs ‘QW | 3 * fit 6 639 ויָתַבְּכְרִמ | ל 20 |
 4 * 6 םיַּב | * 6 יִּתְְכַהְו | == 1 cf( 6) םֶרֹזֲע תיִרֲאְׁש"לְבו ןודיִצְו רצ | 4 >6
 prb dl | << 6 Dִַיֵאָה | 5 *16 6 לע | * 6 'ִךַנ | < 6 םע 1 ₪ 6 6 םיִקְנַע |
 6 * >6 | * 68 al הוהי | 7 * 650 טקשּת || * 6 לע ) | 0ש 48, 1 ** >6.
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 םִיָתְיְרִק הָדָּכְלַנ 'הָׁשיִבה הָדְדָש יִּכ ֹובְנְיֹיֵלֲא יוָה
 :יהָּתֲחְו בֵנְשַמַה הָשיִבה

 הָָר היל ֵּבְׁשֲח ."ןוּבָשָחְּב .בָאומ יתלִהְּת לוע ןיא*
 :בָרָח ּךָלּת ךיִבְחֶא ימת ןמֶדמיסנ יג הָנֲתיִרְכנְו ּוָכְל
 :לודְּג רָבָשְו דש םִיָגּורְֹחַמ הקְעְצ לוק
 :"ַהיִרוָעַצ להֶקַעְז יּעיִמְׁשַה בָאֹומ הָרְּבַׁשְנ

 יהלי יִכְבּב יתומה הָלֲעַמ יב
 :יּועמׁש רָבָׁש-תקעצ "יִרְצ .םינורְח דְרּומְּב יב
 :רּבְדִמַּב ירָעּורעּכ יהָנָיְהִתְו םֶבָׁשְפַנ ּוטְלַמ וס

 יֵָבְלִּת ְּתַא-םנ ךיִּורָצוֶאְבּו "ךישעמְּב ּדָחְטַּב ןעֶי יפז
 :'דָחו ויִרָשְו ויָנֲהְּכ .הָלֹגַּב 'שימכ אָצְיו

 דַמָשִנְו קָמָעָה דבָמְו טַלֶּמַת אָל יריִעָו ריִעְָּכיִלָא ידדש אֹבְיְוי
 אָצַת 'אָצְּנ יּכ בָאומָל יץיִצּונָתפ :הָוהְי רָמָא 'רָשַא רֶׁשיִמַה

 :ןהָּב בָשדי ןיִאְמ הָניִיְהְת הָמשְל 'ִקיִרָעְו
 :םָּדִמ וָּבְרַח ענמ רּורָאְו הָּיַמְר הָוהְי תֶכאָלְמ הַׂשֹע רּורָאיפ

 וירָמְׁש-ילֲא אּוה טקשו ויִרּועָּנִמ בָאֹומ ןנאשיי
 לה אֶל הָלּוגַבּו יֵלַכ-לֶא ילָּכַמ קָרּוה- אָלְו
 סם: /?דמנ אל וחירו וב ומעט דַמָע ןָּכְלע

 וָלָכְו ּוהָעַצְו םיִעַצ ולְיִתְחלָשְ הָ\הידָאְנ םיִאָּב םיִמָיהַּה ןבָל
 תיִּב שּברְׁשַאכ שומּכמ בָאומ שבוי :ּוצַּפנִ םֶהיִלְבנְו ּוקיִרי
 :םָחָטְבִמ לֶא תיֵּבַמ לֵאָרְׂשִי
 :הָמָחְלַּמַל לִיַתיִׁשְנַאְו ּונְחְנֲא םיִרֹוּבנ ורָמאְת יָא
 חבל ּוָדְרְי ויָרּוחַּב רַחְבַמּו יהל יהיִרֲעְו בָאֹומ דּרׁשיפ
 :ומְׁש תֹוִאָבְצ הוהְי למה"
 :דאְמ הָרֲהַמ ֹותָעָרְו אובל בָאומדדיא בורק

 1 4ד :

frtdl || 3 crrp? 6) 653 | 2°prb 1 6 6 ny (iarplejia) |ז 1 לע(6) | 5 >6,  
 ל + add, vel ? exc vb cf 6 | 4 51 6 18MSS עפ WT | ל >6 || < K ָהיֶרֹועֵצ
 Q ייִעצ; cf [6155 | 516 QS@Y צע1c 6 n תיִחְלַה cf Jes 15,5 | ל 1 וב
 cf Jes | 5 dlc 6% Jes |S cf Jes 15,5; 6 ףאסט16(00) | 6 *?; קזקצ ָהְנָיַחְתּו|

b 1 6 mlt MSS6% דֹורֲעּכ, זז !רֶעְרעּכ + 17,6 84 | 7 ** 6 ךִיתּודְצְמְּב (א+]) |  * 
 0 Wino | 5 K 7! 0 mit Mss :ִִּי | 8 * 6 דש |יולע)63>|)6|
 41 6 68 9 | 9 * 7; 6 onucia | * 8 אצי | < 68 'עזלָכְו | זס >6 |
 זז *1 לע (66) | *16 6 אל | 1216 64 ויְלְבַנ | 15 * 6 ורע; 1 6 3% iיִרֲעְו |

 ל >6; 41, ץel 1? הָלָע ויָלָע דרש cf 18 | = >6 | 16 6 םוי.



 728 | הימרי 32—48,17

 ומָש עדי ילָכְו ויֿביִבמ-לְּב ול ּודָניז
 :הָרֲאְפּת לָקִמ זע-הטַמ רֵּבְׁשִנ 'הָביֵא ּורָמִא

 "ןּוביִדיתַּב תָבֵׁשי יאָמָצב יָבׁשי דֹובָּכִמ יִדָרי*
 :ךיִרָצְבִמ תֶחָש ְּךְב הָלֲע בָאֹומ דָדּוש-יּכ

 רעורע תֶבָוי יפו יס דְרילֶאי
 :הָתְיְהְגְהַמ יִרָמִא יהָטָלְמְגְו סנְ-ילַאש
 *יכעֶזּוויליִליַהי יהָּתַחְדיִּכ בָאומ שיבה

 רַשיִמַה ץֶרָאלֶא אָּב טֶּפָשמּוי :בָאֹומ דַדְש כ ורב ודינה
 תיָּב-לֲעְו ובָנלַעְו ןובידדלַעְ> ::תעפומ"לעו הָצָהְייֶאו ןולחהילָא

 -לַעְ :ןּועָמ תיִבדלעְו לּומְּנ תיב"לעו םיתירק לעוי :םיתְלַּד
 :תֹוברָקַהְו תוקחרָה בָאֹומ ץֶרָא יִרָעְדלְּכ לַעְו הָרצְּב"לעֶו תר

 :יהָוהְי םָאְנ הֶרֵּבְׁשִנ ועֹרּו בָאֹומ ןְרק הָעְדְנְנ5
 לידה הוהי-לע יכ ּוהָריִּכָשַה

 :אּוה-םנ קחְשְל הָיָהְו ֹואֹיָקְּב בָאומ קַפָסְו

 ידי יהאָצְמַנ יםיִָננְבימַא" לֵאָרְׂשִי ךל הָיָה 'קחשה אָלּוםָאְ>
 ּיָהְו בָאֹמ יָבְׁשְו עַלָסַב ּונְכַשְו םיִרָע ּובְזע :ידָדּונְתִ ב 'ךיִרְבִ
 :יתַחפ-יִפ יֵרְבֲעְּבי ןָנְקִּת הָנְֹכ
 :דָּבִל יםָרְו ּותְנאְגְו ונואְגּו ֹוָהְבָני דֶאָמ האג בָאּומ"ּוְנ ונעַמְׁש
 ויד ןָכְיאלו לותרבע יהְוהְיָאְנ יִּתְעַרְי ינאי
 "לא יקַעְזֲא הָלְּ יבָאומְלּ יִליִלְיַא .בָאומדלע ןֶּכ-לעוי :ּושע כאל
 :הָּגָהְי שְרֶחְ-ריִק ישְנַא

 הָמְבָש 'ןַפְגַה ּךֶליהָּכְבָא ךֶזָעַ ייִכְּבִמְי<
 לַעבְנ ךֶזָעְי יםָי דע" םֶי ּורְבָע ךיתשיִטְנ

mlt6 ךיא | 18 51 6 A éxdore sed Sh 606616 | SK5:6 לפ | ל  r7 
MSS 068 ‘ai | ° add ? prb crrp, 6 év drpacig (NQ3) ? 3 th ignominia 

lc 6S1? ץֶרָאְל | < >6 | 5 6+הרבשנ? | 6 * 1 לע (6) / ל  e1(הָאצב)? (ץ 
 טלְמָנְו | כס * 1 תַח | ל-ל 1 6 pl MSS 9 קעז ּוליִליַה | \ 2ז * 60 לע |

prb dl | 25 = 61 6 6 | 26 6ל 65 | 51 6 9 תעַפיִמ (<6 'ומ) | 24 >6  
 ?ev xeipi 00100 | 27 * 1 6 680 phe | ** 68 'Qו | < 1 6 0 אָצְמִנ א הָא-- |
 16 <6; 101155 qT, sed 1 6 2( ָךרָבַד | 5 6 ,éroléues ֹונְתּתל; 14 |

cf 165 166 || <6םיִפיִעְסַּב | 29  f+28 = 6 'פ יפ יֵרֹוצְּב 8 תו תו הָאְפְּב, 1  
trsp huc , | 56ל + 1 6 6 םֶרו | 30 *% 61 6 6 | ל 696 ותְדבַע;  || et Jes 

 et Jes אל | בז cf Jes 167 | * 68 imper | * >6 | 51 6 6 לע | 5 09" 5
 nin, 6 sic 1| 32 cf Jes 169 | 51 6 ]65 יִכְבַּב | ל 16 6 6 ]65ןֶפּג | => 41 |

rIMSS Jes $+. % 

 / "שא 5



43,33—45 JEREMIA 729 

 :לָתָנ דַׂש יָריצְּבילַעֶו ְךֶציקלַע
 יבָאֹומ ץֶרָאמּו לָמְרַּכִמי לגָו הָחְמַׂש הָפְסֲאָגְוא

 ידָריַה ּךְרְדַדאְל יִּתַבְׁשַה 'םיִבְקִיִמ יו
 םֶלּק ּונְתְג ץהיידע הָלָעְלֶא-רע ןוּבָשָח תֶקָעּומְ+= :ידָריַה אל דָדיַהְ
 :ּווָהְי תֹומׁשָמַל םיִרְמַנ יִמדסנ יִּב הָיִשְלֶש יתָלְנַע םינרָח"דֲע רַעֹצִמ

 :ויָהלאל ריִטְקַמּו יהָמְב יהָלֲעמ הָוהְי-םִאְנ יבָאֹומל יּתַּבְׁשִהו
 יׂשָרֲח"ריִק שְנַאלֶא יִּבַלְו הָמָהְי םיִללַחְּכ בָאֹומְל יִּבל ןילע*
 הָחְרְמ שאר"ילְכ יִּבּזי 'ּודָבָא הָשָע "תֶרְתו ןֶכ"לע הָמָהָי םיִללֲחַּכ
 ילָּכ ילע* ֹ:קָׂש םִינְתְמד ילעְו תִדְּג םִיֹיילָּכ לע" יהָעְרג ןקְזלָכְו
 יִלָכִּכ יבָאומ-תֶא" יִּתְרְבָשיּכ 'דָּפְסִמ הָלָּכי ָהיֶתֹבְחְרַבּו בָאֹומ תג
 בָאֹומ ףְרֶע"הָנְפַה יא 'ּליִליַה יהָּתַח יא :הָוהְי"םִאָנ וָּב פ"א
 רֶמֶא הכ-יִפפ ם :ויָביִבְסלָכְל הָּתְחְמְלְו קֶתֶשַל בָאֹומ הָיָהְו שב
 תֹויְרקַה הֶדּכְלְני :בָאומ-ילָא ּויֵפָנְּכ ׂשֵרָפּו הָאְדי רֶׁשבכ הגה יהָוהְי
 הׁשֲא בֶלָּכ אּוהַה םִיַּב בָאֹומ יִרוּבִּג בל הָיָהְו' יהָשַּפְתַנ תידָצְמַהְ
 :ליִדְגַה הָוהְי-לַע יִּכ םַעָמ בָאֹומ דָמְׁשִנְוצ :"הָרְצְמ
 :יהָוהְי-םאְני בָאומ בשוי ְךָכְע חַּפְו תַחָפָו דַחָּכי
 תַחַּפַה-לֶא לפי דַחַּפַה נְפִמ יסיֶנַה+

 חֵַּּב דֶכלִי תַחַּפַה-ְןִמ .הָלֹעָהְ
 לָצְּביּ :יהָוהְיײםאָני םֶתְּדקְפ 'תנָש בָאומ-לָא יָהָכֲא איִבֲאיִ
 יםיִסָנ ַחָּכִמ ּודְמָע ןוֶּבְשֶח

 ןוחס במ הָבָהָלְו .ןובָשָחְמ 'אָצְנ שאיי
 :ןואְש ןנֶּב "דֶקְדְקְו בָאומ תֶאְּפ לכאתנ

 32 * 11155 cf Jes 16,10 | ** fit 33 | הַידet Jes '¥p || 116 vֶ 1 םֶרָּכִמ
crrp? 6 otk éroingavל [6 'קיַּב | 1 6 (9)96 ]65 ףךֶרדַה | =  | cf6בָאומ  

nay | > prb dl;6 6 'געו | 35 * 6 "זמ |° 6  aide || 34 cf Jes 15,4—6 | * 1prb 
Jes16,11; 157 | * 1 6 לע |? 6 שדח | *  cf Jes626 הָמָּבַהלְע | 36  
 הָרְתַי | + פזפ 1 הָדְבָא | 37 cf Je 15/2. 3 || * 10155 דלָּכ"לְע ]6 "לָכָּב |

cf Jes 15,3 | * 815 6619 + לָּכ || 38 MSS5 16155 הָעַדַּג | << 1 6 6 לכ | %  
quae sequ = 4לע || >* >6 | << >6ל* | 39 * 36 ּותַח | ל >6 | 40 *  

49,22b; >6,add| 43 = [6524,17 |1 לע (0) | 41 * יּושָּפַתְנ | ל-ל =  * || add6, > 
DQ; Jes praem24,18 םָּגַהה א9%  dlc 6 | 44 :1 6 KQ Vrs Jes33  

 הָיָהְו | * 5 Jes לֹוקִמ | < VaS 8 Jes ךּותַמ | % 68 הָלַא, prb 561 | *1לע(6)]
f Num 21,28; 24,170 || ** <5, pr6 'ָשָּב | =< 41 6 6 | 45--47 >6 | 45  ' 

3MSS1 הָאְצַי | *16 אטו 05 תֶיִרְקִמ  mit MSS Numתכמ 6% חַּפִמ | ל 1 6  

 תיֵּבָמ | 0 רקְחַתו? 4MSS et Num( 24 רקרקו); 1 1
Biblia. 47 



 | 730 5 הימרי 49,10—48,46

 שומְּכְיםע ידָבֲא | בָאֹומ תְלייוא*
 :הָיְבְּׁב ףיָתְנְבּו יִבָשּב נב ּוָקְלְי

 הָנהְיסִאְנ םיִמָנַה תיִרַחְאְּב בָאֹוט"תּובְׁש יָּתְבַׁשְוז
 פ  :בָאומ טַּפְׁשִמ הָנָהיְרַע

 הוהְי רַמָא הָּכ ןומע ינבלי 9

 ול ןיִא שָרוידסא לֵאָרְׂשִיל ןיַא םיִנְבֲה
 םיִמָי הּנַה - :בָשָי ויִרְעְּב דָמַעְו ידָנ-תֶא יָּכלִמ שי עוומ |

 הָנְתַצִת ׁשֵאְּב יִהיִתְְבּ תמש לתל הָתְיהְו
 :יהוהְ רַמָא* היִׁשְרידתֶא לֵאָרְׂשִיׁ ש שרו
 הָּבַר תוְנָּב ּהָנְקַעָצ יע -הַרש כ ןוּבְשָח ָיָליֵה

 יתֹוְדְּנַּב הָנַטטּוׁשְתַהְו יהָנְדֿפְס םיקש הָנְריֲח

 ימה .ךל הלב למי
 "לא אָבְי ימ יָהיֶתֹרְצֲאּב הָחָטְּבַה יהָבָבֹוְׁשַה תָּבַה יִַּקְמִע בֶז
 ְיביִבְסלְּכִמ יתֹוֲאָבְצ הָוהְָי יָגֹדֲאידסֲאְנ דחּפ ְּךלְע איִבֵמ יִנְגַה
 -תֶא ביִשָא ןֵכייִרֲחַאו'ֿ :ידדנל ץֵּבקִמ ןיִאְו וינָפְל שיא "םָּתחָּדִנְו
 יתואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ םורָאְלז ס | :הָוהְיְדַאְנ ןוָמַעדיִנָּב תּובָש

 ןָמיִתְּב הָמָכָח דוָע *ןיאה
 :םָתְמְכָח "הָחְרְסִנ יםיִנְּבִמ הָצַע הָדְבִא
 ן יִבָשְו  תֶבָשל ּוקְמְעָה ונְפָה סג

 :'ויִתְדקְּפ תע וע יתאבה וש דיא יכ
 תְלְלוע ּורָאְׁשִי אָל ל ּואְּב םיִרְצְביטָאי

 :יםיד ּותיִחְׁשַהי  הָלְיְכִּב 'םיִבָנַגיסַא'
 לָכּוי אל הָּבִחְנְו ויְרָּתְסִמ"תֶא יִתיֵלְג וָׂשֲע-תֶא יּתפַׂשֲח יֹנַאדיַּכוס

Cp Aq” | > 0ָּתְרַבָא |  cf Num 21,29 | *1c 1MS 09879 Nun46  
ecםכְלַמ 61 11,5 | * 6 דְעְלִּג | < 1 ₪ ןומעו | 2 * 1 | לע (6) | <ל >6 | 55 6  

sed cf 3 | ' 6 inl |66 (>6*ג) 6חשג6וסצ | * 6 ָהיֶתַמְבּו  kal - 
Di; 6** * 3% praem kaiיִּתְרדָש | 5 6  ft6 | 3 * יע >6ל 9; 1  dlc > 

(frt ex neohebr QW) | = <6 | “cf | 4° dittogr?חוג מןוחד6000000466)  

filia dilecta (V aelicata), fit |מ 6 3 ףךיקָמַעַּב | ל ?; 6 00+. (-0ןג(06 3 r1 ק 

cfs | 5 6הָרָמאָה | %1 6 6 ילע  + MSS omn Vrsהָנֵנֲאַׁשַה | < 26  
 6 sol הוהי | ל 8א155 8 םיִּתְחַדְנְו | < >6 | 6 >6 | ל 3 ₪ 6 6 | ל 6
 ןיא | < 1 6 6 םיִּנבֶּנִמ | % 6 הֶרָס? | 8 * 6+ | ּונְפַה | * 8 ® ֹותּדְקְּפ |
 9 ₪ ספ 5 | * 6 יִּכ | ** 6 'ִנּכ | << 6 םֶדָי ותיִשָי | זס * קז יִּתְשַּפָח | 1 6

 6% הֹּבְחַנְ



49,11—23 JEREMIA 731 

 יהָבְזְעיי :ּונְניִאְו 'ויִנָכְשּו ויָחָאְו עְרַז דש
 ּפ :וחֲמְבִּ ילָע ךיִתנְמְלִאְו הָיַחַא יִנַא ךיִמתִי

 ֹוִתָׁש סוּכַה תוָּתְשָל ֲֵטפְׁשִ ןיִארֶׁשֲא יהֵּנַה הוהְי רָמָאו הָכריָּכיצ
 יִּכו :"הֶּתָשְת הָתָׁש יּכ' הֶקֶּנִת אל הָקָנַּת יהָקְנ אוהי הָּתַאְו ּוּתְׁשִי
 הָיִהָּת הללו יברתכ הָּפְרָחְל המשל הָוהְידםָאְנ יּתְעַבְשְנ יב
 :םלוע תֹוְרחְל הָנייְהְת היָרָעלָכְ יהָרְצְב

 יול יוגב ריצְו הָוהְי תֶאמ יֵּתְעַמׁש הָעומָׁש
 :הָמֲחְלַמַל 'ּומּוקְו ָהיֶלָע 'ּואָבּו ּוצְּבקְתַהי

 :םֶדָאָּב יּוְזְּב םִיֹונַּב ְךיִּתַתְנ ןֶמָק יהָּנַהרוכייפ
 בל ןוֵרְז יהא אישה יִִתְצַלְּפַתִי

 הֵעְבַּנ םֹוָרְמ יִשְפְּת עֶלָּפַה יִוְנִחְּב יִנָכְש
 :'הָוהְידָאְ  ּךְדיִרּוא םֵׁשִמ נק לָשָנַּכ ּהיִּבְנַתיִ

 : יֵהֲתּובֲמ-לְּכ"לעי קרש" םשי" היל רבע לָּכ המשל םִחַא הָתיִהְוי

 שיא מש בשוזאל הָנהְי רַמֶא ָהיֵנכׁשּי הָרֹמעְו םֶלְס תכתבי
 הָוְנלֶא ןּדרְוה ןֹוְגִמ הָכֲעַי היְראְּכ הֵּגַה יי יםָדָאְְּב ָּּב רּוְגְיאָלְ
 יִמ יִּכ דֶקְפֶפ יָהיָלֲא רוחב יֵמּו ָהיֶלָעַמ "ּונָעיִרַא הָעיִּנְרַאְִכ ןְתיִא
 ּועְמַׁש ןָכְל< יִנָּפָל דעי רשא הַעֹר הֶזְיִמּו ."יִּנְדיִעַי יִמּו יִנֹומְכ
 יִבָשוילֶא בֵׁשְח רָשַא ויָתּובְׁשֲחַהו םוָאדילָא } ץעָי רשא הוהְי-תַצע
 הו :םָהילֲע יםיִׁש אָל"םָא ןאפַה יָריִעְצ "םּובָחְסִי :אול"םא ןַמיִת
 הַּנִהי : הלוק עַמְׁשְנ ףּוס"םִיְּב יהָקְעְצ ץֶרָאָה הֵׁשְָר םֶָּפִנ לוָקַמי
 םודָא יֵרּוּבִנ בל הָיָה הָרָצְּב-לע ויִפָנַּכ שֶרְפִיו האדי" הָלַעְי* רֶׁשּנַכ
 פ  :הָרְצְמ הָׁשֲא בֶלְּכ אּוהַה םיַּב

 עְמׁש העְר הָעמׁשִיּכ רּמְְַו תָמֲח הָשָּב קשר
 :ילכּוי אל טְקְׁשַהי יֵהָנֲאְּד םִיַּב ּונָמְנ

crrp; ₪ (cf 6) conjg c Io etlזז 2  | ft d!זס 6 ויָחֶא עורזְּב | 52  
 :רזוע ןיִאְו | ל ג ₪ הָנְחַטְבִּת ?ve a1 'לאו | ז2 * >6 | ל 6? טפשמ םֶהָל | >6

cf Obi | * 6הָכּותְּב | 4  sed cf 25,29 | d-d 6 | 3prodlc6|?6 
 תלָש | ל 8 הָאבְנ ּומּוק, ;sim 095 | > <5 et Ob 1 6 6 ק | 15 ₪ 052 |
 4 6Px 1c Ob< הנה || 16 cf ספ 3.4 | * > 05 || °° 1 prb 6 09 ףַאיִשָה |

cf 50,40 || 10--21 cf 50,44--46 ||66 <6 || 17 ₪ 19,8 | == >6 | ל-ל >6 || 18  

 = ] םָציִרַא (50,449) ץe! 6 63 םֵפְּדְרֶא | ל 6 הילע | < K ּונדע* | 20 *16 6
GD (DY | > ca 604155 Dl), 1לע | ל 16 6 לע |<16 6 6 ּובָחְסִי | 31 6  

frt 6 50,45 Nl} || ar * cf 50,46* || * <6 50.46; mlt MSS 6 Dp | 22 *< prb dl 
 6 6 | לל = 48,114 | 23 * >6 frtc ca 18155 (cf Jes 57,20( 1 םִיַּכ | ל יה

 . | ₪5 = Jes 57,20ּונָאָד 6 6
47* 
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 יהָקיִזֲחָה טְמְרְו םּונָל הָתְנְּפַה קְׂשָמַד הָתְפְר
 : יהדלויכ הָּתַזְחַא םיִלְבֲחַו הָרצ

 :יישושמ תר יהנהְת יריע הָבעדיאל יא
 סיב גמ יהָמְחלִּמַה יׁשְנַא-לֶכְו ָהיֶתֹבְחרּב יִהיֵרּוחְב ּולְפּו כל

 | :יתֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְנ "אּוהַה :

 ס  דָקַהְְִּב תֹנָמְרַא הָכְכֲאְו קְׁשַמַּד תַמֹוחְּב ׁשֶא יִתְַהְוי
 רֶמֲא הָל לָבָּביְדַלַמ "רוַאָרְדכּובְנ הָּכִה רֶׁשֲא רוצָח תֹוָכָלְמַמְלּוו רָדקל*י

 הָוהי :םָדָקייגְּב"תֶא ּודְדָשְו רֶדק"לֶא 'ּולַע ומּוק
 םַהיִלְּכלֶכְו םֶהיִתוְיְִי ּוחָקִי םֶנאַצְו םֶהיִלָהֶאְי

 :ביִבָּסִמ רֹוגַמ םהילע ּואְרְקְו םֶהָל ּואָשִי םֶהיִלַמְנּו
 יהוהי-םָאְני רֹוצָח יִבְשָי תָבָשל ףקיָמְעָה ידאְמ דג ּוסָניי

 :הָבְׁשֲחִמ םהילעבשֶחְו הצע לבְּב"דלַמ ירַצאָרְדכּוְב נ םֶכיִלֲעץעְייִ
 | להָנהְיםֶאְנ חַטָבָל בָשוי ויִלָש יוָנילֲא לע מוקי

TST 

 נשי דב ול חיִרְבְ"אַלְו םִיַתלְדיאל
 :הָוהְ לֶלָשְל םֶהיִנְקִמ ןומֲהו :זַבָל םָמיִלמְג ּויָקְו
 "םָאְג םָדיִאתֶא איִבָא ויֿגְבַע"לְּכִמּו הָאּפ יצּוצק תּוְרְילָכָל םיָתירזו

 םלועדדע הָמְמְׁש םיִִּת ןועְמְל רּוצָח הָתְיָהְו
 ס ּוָדָאְְּב ּהָּב רּוְנְיאָלְו שיא םָׁש בָשְיאְל
 תיִׁשאָרְּב םֶכיֵע"לֶא איִבּנַה ּוהָיְמְרידלֶא הָוהְיְרְבְד הָיָה רֶׁשֲא

 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּמ5 :רְמאָל הָדּוהְייְדִלָמ הָיקְדִצ תּוָכְלַמ
 :םֶתְרּוְבְּג תיִׁשאַר םָליִע תָשְקְתֶא רֶבש יֶנְנַה
 םִיַמְׁשַה תוצק עֵּבְרַאַמ תוחור עָּבְרִא םֶליִעְדילֶא יִּתאֵבַהְו5

 םָׁש 'אוכידאל רֵׁשֲא יוגה הָיָהְיְדאלְו הָּלֶאָה תִחְרָה לֶכָל םיִתְרֶזְ
 :"םלוע יִחדנ

 © 6 60009100 || ¥% >6 ] 5 >6 | 27 63 18 ] 28° 0 רצ ₪ רוצ--||

autdlל 64 ּולעו | <1 6 6 לע | 29 8 לכ 41 | 30 6 8 | * >6 םזס 41 | ל ?  
 aut frt 1רמ || < 16 68 al ּוקיִמַעַה prps aram) קרע a] של)) | 5% >6 | * >6||

arcfEz 8: | *16 6םכולע) |  frt dl 6 6F* (Q et plus 1088 BAAVT ! 
cfv 185 | vs 34 inלע | 5-5 >6 | 32 6546 םֶהיֵרְבע, קז5 םֶהיִקְמִע 0) | 33 0  

pel39 || 35 °<6 | ל-ל 6 הָרְּבְׁשְנ "36 * 16 8 לע | ל 16 66 יוז  post v6  
frt 6 17MSS 269 ואבי | 1c Q mlt MSS Vrs םֶליִע (K D7). 
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 םָׁשְפנ ישקבְמייִגְּפִלְו םָהיֵבְיא יֵגְפִל יםְליֵע-תֶאי יִתּתְחַהְו
 ו פא ןָרְחתֶא הַעָרוםָהיִלע יתאכהו

 תורה | הָיָה :"ההייבאנ םיִרְׂשְו למ םשמ רתרכאהו םֶליעְב
 פ  :הָוהיםאָנ םליע 'תיִבָשדתֶא יבושא םימיַה

 דיִּב םיִּדָשַּכ ץֶרָא-לאי לָבָבילֶא להָוהְי רבִּד רֶׁשֲא רַבְּדַה 50
 :"איִבָנַה ּוהָיְמְרָי

 ּודֲחַכְּתילַא ּועיִמָשַה סֹניאְׂשיי ּועיִמָשַהְו םִיּונַב ּודיִּנַה
 יֵדֶרֹרְמ תח לבי שיבה לָבְב הכל ֿ ֹורָמָא

 -אּוְה ןֹופַצִמ יג ָהיֶלָע הָלֲע יב : הילל ּוּתַת ָהיִּבַצֲע שיבה"
 ּודְני הָמֵהְּב-דַעְו םֶדֶאְמ ּהָּב בָשוי הָיהְידאלְו הָּמָשְל ּהָצְרַאדתֶא תיִשָי
 לַארׂשיהיגב ּואָבִ *הוהְיםֲאְנ איָהַה תַעְבּו הָמַהָה םיִמּיַּב כלה
 םֶהיֵהְלֲא הָוהְידיתֶאְו "כלי וכָבּו ךולָה וָדָחַי הָדּוהְידיִנְבּו הָּמַה
 :ושקבי

 םֶהיֵנְפ 'הָּנַה ָרָד ולְאְשַי ךמצ
 פ  ַּחְכָשִת אָל םֶלּוע תיִרְּב הָוהְוילָא ְלנָו אָ
 'םיִבְבוָש םיָרָה םּועְתַה םָהיֵעְר יִמַע הָיָה יתֹוהְבֲא ןאָצפ

 :םֶצְבְר ּוחְכָש ּוכָלֶה ּהָטְבּנלֶא רֶהַמ
 'םָשֶאְנ אֵל ּוָרְמֶא םָהיֵרֲצְו םּולְכַא םֶהיֵאְצְמלָּכז

 :יהָוהְי םֵהיֵתֹובֲא יֵהָנְקַמּו קָדָצ-הַוְנ הָוהיִל ּואָטֲח רֶׁשֲא תַחַּת

 ואצי םיִׂשִכ ץֶרָאמּו לָבְּב ומ ד
 לָבּב"ילֲע יהָלֲעַמּו ריעמ יִכנָא הגה כ :ןאָציִגָפַל 'םיִדּוּתַעְּכ ּויָהְ
 ירוָבְנכ ֹויְצִח" דָכְלִת םָׁשַמ ּהָל ּוכרֲעְו ןופע ץֶרָאמ יםיִלָּנ םיוג-להק
 :םקיר בּושָי אל יליִּכָשַמ
 37 >> 1קזט 6 6 םֶתֶא | 5 prb dl 6 68 | = >6 | 5% ו % יִּבְרַח ]|
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 | 4 | הימרי 50,102

 :יהְוהְי-םִאָני ּועָּבשִי ָהיֶלְלֶשלְּכ לֶלְׁשְל םיִּבָשַכ הָתְיָהְויפ
 יִתְלֲחַנ יסש לעת יב יּוחְמָשָת יב

 :םיִריִּבכ "לָהְצַתְו יאָשְד הָלנעְכ שפת יב
 יםָכְּתְדלוו הָרְפֲחֹי דאָמ םֶכָּמֲא הָשוָּב

 ו :הברעו הָיִצ" רָּבְדִמ םווג תיִרָחֶא 'הָּגַה
 *הָלָּ הָמְמְש הָתיִהְ בָשַת אָל הָוהְי ףצקִמי

 :ָהיִתוכמ"לְּכלע קרְׁשְיְו םשי לֿבבילע רבע יָּ
 תַשֶק יִכְרִדדלָּ ּביִבָס ולַבּבלַע ןכְרָעיצ

 ָהיֶלָע עיִרָה5 + :להֶאַטָח הָוהיִל יִּכ ץֶחְדלֶא לְמֲחַּת- לא ָהיִלֲא גָד
 תקני יִּכ ָהיָתֹומֹוח ּוסְרָהְנ קיש ולפנ הֶדִי "הָנְתנ יֹביִבָס
 לָבָּבִמ *ערוז ּוָתְרַכ 5 :הל"ושע הָתְשָע רֶׁשֲאכ ּהָּב ּומְקּנִה איַה "הוה
 שיִאְו ונָפִי ןטע-לָא שיא הָנויַה ברח יִנָּפַמ ריִצָק תעְּב לגמ שפתו

 פ = היומי צר
 ּוחיִּנַה תֹוִיְרַא לֶאָרְׂשִי הָרּוזְפ הָׂשיז

 כמ רַעאָרְדכּוִבְנ מע ןורָחאָה הֶזְו רושא ְּךָלָמ ֹולְכֲא ןושארה
 דקפ יִנְנַה ילֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תואְבְצ הָנהְי רָמאהְכ ןֶכְלי* :לָבָּב
 יּתְבַבְׂשְו :רּושַא ְֶלֶמילֲא יִּתְדְקִּפ רש ּוצְרַא-ילָא לָבְּב ךַלָמילֶא
 ידַעְלּגַהְ םִִרְפֶא רֶהְבּו 'ןָשְּבַהְ לה הַעְרְ והוְנ"לֲא לָאְרְשְודתֶא
 -תֶא שָקְבִי יהוהְי-םָאְני איּהַה תַעְבּו םַהָה םיִמּיְּב< :ושְפַנ עַּבְשִּת
 חַלְסֶא יִּכ הָניאָצָּמִת אָלְו הָדּוהְי תאָטִמְתֶאְו ּונָניֵאְו סארי ןוע
 ספ | ּריִאָשַא רֶׁשֲאַל

 יםָרֲחַהְו ברח "דפ יֵבְׁשּוילֲאְו ָהיֶלָע wk םיִּתְרַמ ץֶראָה"לֲעלצ
 הַמְחְלִמ לוק ם ::ְיִתיִוִצ רֶׁשֲא לכ הֵׂשֲעַו הָוהְידםֶאְנ *םֶהיִרְחַא

 ה לח רֶבָשְו ץֶרֲאְּ

.. 
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‘bb cf 46,16; Jes 13,14 )5+ 1 6 ca 601885 Edd4 6 'יֵמ םָקָנ | 16 * 6 ערֶז |  
 6 וצְרֲא-לָא) | ד *16 69 הּו-- | ל >6 | 18 == >6 || ל 16 6 לע0) | 0 * 6
 ִַּב | * >6 | < 68 'ִגַבּו | בס 3-3 >6/| ל 6 ּושְקבִי | 2ז * גמ? f<( 5) הָלָע [*1

(rsp ,( |1 6 6356 ברָח  > j6 6 לעו || < 6 ? 3 ָהיִבְשּוי | 4 3 יִריִעָה רעה  
 ' 9 םֶמְרַחַהְו (םַמ--) | < >68 || 22 * >6 || * 6 + םיִּשַּכ ץֶרָאְּב.



50,23—37 JEREMIA 735 

 ץֶרֲאָהלְּכ שיִטַּפ רֵבָׁשִיַו עּדְנִנְךיֵאג
 :םִיונַּב לָבָּב המשל הָתְיֲה ְּךיִא
 ּתַעָרָי אל ָּתַאְו לבב תְדְכְלנינְ יִדָל יִּתְשקי

 :תיִרָנִתַה הָוהיִב יִּכ יִּתְשַפְתַנ-םנְו תאַצָמְנ
 ומעז יִלָּכתֶא צוי ורָצואדתֶא הָוהְי חַתְמ5

 :םיִדְׂשַּכ ץֶרֶאְּב יתֹוֲאָבְצ הָוהְי ינדאל 'איִה הָכאָלְמדיִּ
 ָהּומיִרְחַהְו יםיִמָרֲעֹוָמְכ יָהּולְס יָהיִסְבַאְמ ּוחְתַּפ 'ץֶקְמ ּהָכי-יואְּבפ
 םֶהילע וה חַבַטל דרי ָהיִרָפלְּכ ּובְרָחז :תיִרֲאְׁש הָליָהְּתלַא
 ריָנַהְל לב זרע םיִטְלָּפּו םיִסָנ לק :םתְְ תע םַמי 5

 תש רכְילכ יםיִבְבולָבָּבִילֶא עיִמְׁשַה

 הָטיִלָּפ "יהא ביֿבְס ָהֵלֲע ו
 -לֶא הָרָז הָוהְוילֶא יּכ הָליּוׂשֲע הָתְׂשָע רש לֶכְכ ּהָלְָפְּכ ּהָלמְלַׁש
 ָּתְמַחְלִמ יִשְנאלֶכְו ָהיֶתֹבְחְרּב ָהיָרּוחב לפי ןכָכי לֵאָרְׂשִי שחק
 ס | :הָנהְיָאְנ יאּוהַה םִַּבי ומ

 תע ָּךְמּוְי אָּב יִכ יתֹוֲאָבְצ הָוהְי ייִנֹדֲאִאָנ ןודָז יא יִנָנָהּ

 יתד םיקמ ול ןיִאְו פנו וז לשְכו
 פ  ּויָביִבְסלְּכ הָלְכָאְו יויִרָעְּב שא יּתַצַהְו
 וָּדְחְי הָדּוהְידיִנְבּו לֶאְרָשַייִנְּב יש יתואְבְצ הָוהְי רַמָא הב

 יבשיל זיִּגְרִהְו ץֶרָאָהדתֶא ַעיִּגְרַה רט יביא ביר ביר ומש
 =ילֲאְ לבב יִבָשְילֶאְו *הָנהְיְדֶאְנ" םיְִּשַּבדלַע בֶרָח5 :לָבָב
 ךיִרּבִנילָא בֶרָח ּולֶאנְ םיִדּבַה"לֶא בֶרָחי6פ :ָהיִמְכַח"ֶא ָהיֵרָׂש

 הָכּותְּב רֶׁשֲא בֶרעָהייָּכֶאְ "ֹובכְר-לָאְו ריסוס בֶרָחז :ּותחְ
 24 *% 6 émiBrhdovrai 001 5 תְלָשְכִנ | לל >5 | 25 * >6 || ל >6 | 26 * 6

 ןאָב יִּכ | ל 6 ָהיֶדֲעומ?; הל גם 5; 1? sec 3 הָצְקַמל + 51,31 || * 8 ָהיֶרעַׁש|
 4 8 ָהּורְקַחי | = 6 הָרֲעְמַכ 5 + gs (הָּמְרַע מכ | 27 6 םֶהָל | 28 **6

insהוהימ םֶקָנ | ל-ל >6 | 29 *1 6 סז \/זפ לע ||? קזמ 1 םיִבֹר | 5 6 ךַרֹד | 4  
 c Q mit MSS Vrs ּהָל ?f26 || 30 cf 4926 | * 6b | לל >6 | 31 *6
 6 ךיִלָע | ל 'דא >6 | < >6 | % 1 6 מסממ MSS 6380 ּךֶתְּנַקִּפ | 32° 6
 ךנּודז | ל 6 ּורָעְיְּב cf 21,14 | * טבצש ויָביִבְס cf 21,14 | 33 * >6 | ל 60
 לכ | < 6 'מ יִּכ | 34 * 6 'גו | ל 6 וויָבירִי | 6>**35 | *1 6 6 לעַו |
 6>5*36 || ל 1 לע | 37 * 16 פט ָהיֶסּוסְילע | ל \ 80 ּהָּבְכְדַלעְו | < 6

 501 לַעְו (8 ברעה).



 736 | הימרי 51,5—50,38

 ושָבַיַו היָמיִמ"ֹלֶא יבְרֹח * :ףְבּו היָתֹרְצוָא-לָא בֶרָח 'םיִשְנְל ּוָקְ
 -תֶאֹי םיִיצ ּוָבְשִי ןֵכְלפ :'ּולָלהְתְו יםיִמיֵאָבּו איה םיִליִסְּפ ץֶרָא יִּ
 יבשת יאָלְו יתַצָנְל רוע בשתדאלו* הני תֹונְּב ּהָב ּובָׁשְיְו יםייא
 "תֶאְו הָרֹמֲע-תֶאְו םֶדָסיתֶא םיִהלֲא תַכּפָהַמְּבי :רָדְו רו-'רע
 םָרָאְְּב ּהָּב רּנְי"אָלְו שיא םֶש בשוהאל הָוהְי-מִאנ ָהינְכֶש
 :ץֶרָיִתְְּיִמ ורע םיבר םיִכָלָמּו לוד יונו ןוָצִמ אָּב םע הָגַהיי
 הָמָהְי םָיַכ םֶלוק ּומֲחַרְי אָלְו יהָּמַה יִרָנְכַא ּוקיזחי ןֹדיִכְו תָשָקָיי
 עָמָש :לָבָּבִתַּב ףךיִלָט הָמָחְלִמל ׁשיְִּכ רָע ּובָּכְִי םיִסּוס"לעְ
 הָּגַהיי :הָדָּויַּכ לח ּוהָתְקיִזֲחַה הָרָצ ודי ּופָרָו םַעְמִׁש"תֶא לֵבְּביַּלַמ
 'םַצורַא הָעיֵגְראיִכ ןְתיֵא יהָוְנילֲא ןֶּדיַה ןֹואְנִמי הָלֲעַי הָיִַאּכ
 הָזיִּו יֵּנֲָעּוי יִמּו יֵנומָכ יֵמ יִּכ דָקְפֶא יָהְיְלַא רוחב יִמּו ָהיֶלֶעַמ
 -ילֶא ץֵעָי רֶׁשֲא הָוהְיְדתַצְע ּועְמַׁש ןכָלי5 :יָנָפָל דֹמעַי רֶׁשֲא הָעֹר
 יםּובָחָסִי אָלימַא םיִּדָשּכ יץֶרֲאלאי בשָח רֶׁשֲא ויָתֹובְׁשְחַּו לֶכְּב
 לָבְב הָשְפְתַג לוק :יִהָוָנ םֵהיֵלֲע 'םישָי אָליֲא ןאצה יֶריֵעָצ
 = -  5 | ּועָמְשָנ םִֶגַּב 'הָקַעְּו ץֶרֶאָה "הָׁשֲעְר

 ור *ימק בלי יִבְשְודילאְו לָבּב"לַע ריִעַמ יִנָגַה הוהְי רֶמָא הָּכי 1
 :תיִחְׁשַמ

 הָצְרַא-תֶא ּוקקְביו יִהּוֵוְו םיִרזיולֵבְבִל יִּתְחְלשְ
 :הָעְר םיִיְּב .ביִבְסִמ ָהיָע 'ּווָהיִכ
 וניִרסְּב לַעְתִיילֶאְו ותָשק ךֵרּוַה 'ךרדי 'ִּךרְדַילֶא

 :הָאְבְצלָּכ ּומיִרֲחַה ָהיִרָחְּבלֶא ֹולָמְחַּת"לֶאְו
 ןָמְלַאדאל יִפ5 :ָהיָתֹוצּוְחְב םיִרָקְמּו .םיִּדְשּכ ץֶרֲאְּב םיִלְלַח ָלָפָנו*

 37 56 'נְכ | *16 6 לע | 16 ורבו | 38 * >6: 16 3% בֶרָח | ל 1 6 6 לע|
sed cf1 6 863 םיִליִלָאְבּו || 5 255 684264 ּולְלַהְתִי | 39 5% >8 | ל-ל >6,  frt6  

33b | 4r—43 cf 6,22—24 | 613,20 | < 6אל || %6 דע || 40 = 49,18.  Jes 
sed cf 6,23 | 44--46 1אוה 6! 623 | * 6 םֶחְרִי | < 6 לע | 4 656 םיָכּורֲַע  

cf 49,19 vel c6 0 םֵציִרֲא  vel49,19--21 || 44 ** 6 ןּדְרַיַה ןמ || ל הונ >6 | < 1  
 63 םַפְּרְרֶא || %% 6 'חָּב לכו  םיִרּוחַבּו | < 16 6 ָהיֶלָע | 45 * 16 6 לע | ל-ל םסתת
 MSs יִבָשּוי 6, 'יזלע | <16 6 ּובָחְסִי | %16 6 םשי (םשי) || < 389 םֶהְונ 1

nonn MSS 651, ד * 1 6  Cp4921 || ל 1 6 3 הקַעוו |  cf49,20 || 46 *1 הָשַעְר  
per figuram Atbasch = DW, sic 66 || 2 °° 6 0000166 (Dr)לע || ל-ל  

 xai א0000ק(טסטסש 5 ָהּורֶזְו םירז, קrמ הורזו 304 || ל-5 6 ם1 תו יזה, 3 ווקי]
Or 9693" bN, 6% sic 1}69 הת | 3 * >6; 151155  cf 3,17, frt sic 1 | © 1c 

frtl 6 MSS5 לא >6,  | fit 1 c 8 3) (ze deponat) | 5 dl 6 Q mlt MSS Vrsל  
 ft1c *< | ואOr Vrs (cf) bַ 3, רס ךלשי | 1 לע )6



51,619 JEREMIA 737 

 םֶשֶא הָאְלִמ םֶצְרא יִּכ תֹוִאָבִצ 'הָוהְיִמ ויָהלֵאמ הָדּוהיִו לֵאָרְׂשִ
 ימָבִלַא ושָפַנ שיִא ּוטְלמּו לָכְּב ְךוָּתַמוּוסְנ5 :לֶאָרְׂשִי שחְקִמ
 :הָל םֶלשְמ אּוָה לּומָנ יהוהיִל איִה יהָמְנ תַע יֵּכ ּהָנֹועַּב
 ץֶרָאָה"לְּכ תֶרָּבְׁשִמ הֹוהְידיְּב לֶבֶּב בָהְז"םוְכז :

 :םָיג ּולְלְהְתַי ןָכילַע םיוג ּותָש ּהָנייִמ
 ָהיִלָע ּוליִליֵה רֶבָשִּתַו לֿבְב הָלָפָנ םָאְתָּפ

 הָתָּפְרִנ אָלְו לֶבָּב"תֶא נאַר :אָפְרִת ילּוא  הָבּואָכַמְל יֵרצ ּוָמְק
 -דַע אָשְנְו ּהָמְְּׁשִמ םִיַמְׁשַה-לֶא עגְניכ דָצְראְל שי ךֶלגְו 'ָהּובְוע
 הֶׂשֲעְמ"תֶא ןויִצָב הָרְפסְנּ ּואָּב וניַתְקְדִצְתֶא הָוהְי איעוהיי :םיִקָחש
 הּוהְי ריִעַה יםיִטְלשַה ּוָאְלַמ םיִצְחַה יּורְבָהִי*  :ּוניַהלֶא הָוהְ
 הָוהְי תַמְקנִיְּכ ּהָתיִחְשַהְל "וָתְמְזְמ לָבְּבלעהיכ יִדָמ 'יִכָלַמ םּורדתֶא
 רֶמָשַמַה וקיֹוֲחַה סגּואָׂש לָבְּב תמוחילָא< ּווְלְכיִה תֶמְקנ איה
 "רֶׁשֲא תֶא הֶׂשָע"מּג הָוהְי םָמְזםנ יִּב םיִבְרָאָה ּוניִכָה םיִרָמְש ּומיִקָה
 אָּב 'תֶלָצוֶא תָּבַר םיִּבַב םִיָמ-לַע יּתְנכשי :לָבָב יִבָשְולָא רָבּד
 "ִךיִתאְלְמס כ" דשְפְַּב 'תֹוֲאָבְצ הָנהְי עְבָשְנייי י"ְךַעְצּב תַּמֲא' ףצק
 ס | דָריַה ְּךיָכְע ונָעְו קָלַיּכ דא
 :םִיָמְש הָטְנ יותְנּובְתְבּו .תְמְכְחְּב לֵבַּת ןיכמ וחכְּב ץֶרֶא יהשעו*
 יץֶרֲא-הַצְקִמ םיִּמְשְנ לָעַנ םִיַמָשּב םִימ ןוָמֲה יותִּת לוקְל6

 :ויָתרְצִאַמ יַחּור אצוינ הָשָע רֶמָּמַל םיִקְרְּב
 לָחָּפמ ףָרֹצ"לְּכ שיבה תַעּדַמ םֶדָאילְּכ רעֶבניז

 םיִעָמְעִּת הָשַעִמ הָּמַה לָבָהי* :םָּב ַחּורְ"יאלְו יּוכְסִנ רֶקָש כ
 :ּודבאי םֶתְדְּפ תב

 יאוה לּפַה רַצוידיִּכ בוקעי קֶלַח הּלֲאְב"אָלּופ
 פ  ּווְמָש תֹואָבִצ הָוהְי ֹוְתְלֲחנ 'טֶבָשְו

 5 * 6116 636 םֶהיָהְלֶאַמ | ל 6*ג הוהי || 6 * 6 ּומְרת | ל 68 ּהָמְקַנ | < 3
 מ{ 7 dl 6 630 | 8 5 91 | g * 055 וניִּפַר | * 6430 ָהְבְזעְנ | זס 6A 1תָקְרַצ
 36 ּוגָתקְרְצ | זז * 6 ּוניִכָה | ל 69 66 0061006 || * 64 1 6 65 98 ָךֶלָמ | 6
 ֹותָמֲח | 12 16 6 לע | 3 *  יִּתְנכש 0 ּתְנַכש | ל 6 ָהיָתֹרַצא ברדלעו |
 56 cזצק; 6 ְךַתֲעָר תּבְקֶּפ תע | 14 * 6--יּכ | ל >6 | < 6 דערְזֶּב | = ₪1 םָא

cfהוהי  praemְךֵאְלַמַא אל, טסו 6 630 'ַא יִּכ | 15-19 = 10,12--16 || 15 * £5  
lc 6ל  || gui dedit vocem10,1255 || ל 6 'בָתַּב | 16 55 6 66 ששצמצ (06ד0 5  

cf 1014 | * 810,13 | 17 * 66 מ  gic, cf10,139 ץראה | © 6  et 
 וכסנ 6% ְּךַסָנ cf 10,14 | 5 66 אל | 18 663 ישעמ 6( 10,15 | 1 * 6%59) +

27MSS 68 = 610,16 | ל >6,  cfוקְלָח  
47%* 



 738 הימרי 51,2035

 ב יִּתתְׁשִהְו םיוג ְךְב יִתְצַּפִנְו הָמָחְלַמ יִלָּפ יל הָּתַאדקַפמ
 ֹוָבָכְרְו בֶכָר ב יִּתְצַפַנְו ֹובָכְרְו סּוְס ְּךְב יִּתְצַפִנְוי :תֹוכָלְמַמ
 רּוחָּב ְךְב יִּתַצּפַנְו "רעו ןקז ךְבי יִתְצַפְנְו יהָשַאְו שיא ָךַב יִּתְצַפְנְוי<
 יִתְצַּפַנְו יְִמִצְו רכִא ב יִּתְצַּפְַו ורְדְעְו הער ב יִּתצְַּנְ :הָלּותְבּו
 -לּ תֶא םיִָּשַ יִבָשי ו לָכְלּ לָבָבְ יּתְמְלָשְוא :"םיִנְגְסּ יתוחַּפ ְךְב
 פ | :הָוהְי םָאְנ םֶכיִניִעְל ןיצְב ושָעְדִרָשַא םֶתְעַר

 ץֶרָאָה"לַּכ"תֶא תיִחְשַמַה *הָוהיְדָאְנ יִתיִחָשַמַה רַה ףילא יָנָה5
 :הַפַרְׂש ירַהְלְךיִּתַתְנּו םיִעְלְסַהןָמ יתגלו ףילע יודתֶא יִתיִסְנְ
 יתודָסומל ןָבָאְו הָּנַפְל ןֵבֲא ְךֶממ וחקוהאָלְו
 ּועְקִּת ץֶרָאְּב סנּואָשיז :הָוהְידָאָנ הָיְהֶּת םֶלוע תומְמַשיכ
 ייִגִמ טָרְרִא תֹוכְלְמַמ ָהיִלָע ועיִמשה םיונ היל ּושּדְק םִיוגַּב רפוש

 הע ושרי :ירמְס קלנּכ סוסה ירָמְפמ הילע דָן
 ץֶרָאלְּכ תֶאְו היגְנְסלְּכתֶאְו יָהיֵתֹוחּפדתֶא יֵלָמ ייִכְלַמדתֶא םיוג
 יתֹובְׁשְחַמ לָבָּב-לַע יהָמָק יִּכ לֵחּתַו ץְרָאָה ישעְרְּתופ :"וּתְלַשְמַמ
 : לבב יִרּוּבְנ ֹלְדָח :בשוי ןיאָמ הַמׁשְל לבב ץֶרָא"תֶא םּושל הָוהי
 ָהיִתֹנכְׁשִמ ּותיִפה םישנל יָה םֶתְרּוְבְנ הָתְׁשנ תֹולָצִמּב ּובָׁשִי םָחְלַה

 דיּנַהָל ריגמ תאְָל דינו ץּורָי ץךתארקל ץֶריי :ָהיִחיְִב רש
 "תֶאְו ּושָפְתַנ יתֹוְְּעַמַהְוצ :הָּצְקִמ וריע הָָכְַניִכ לבְּב ךֶלֶמְל
 רַמָא הכ יג ם :לֲהְבִנ הָמָחְלִמַה יׁשְנֲאְו ׁשֶאָב ופרש יםיּמנַאָה
 טַעְמ דוע ּהָכיִרְדַה תע ןרְּ לָבָּבִתַּ ילֶאְרְשי יהְלֶא תואָבְצ הָוהְי

 לבב למ פאַרְדכובְ וממה רק :הָל ריִצָקַהיִתַע הָאבּ
 :ונָחיִדָה "ינךעמ ושְרְכ אָקִמ ןינתּכ יִנַעְלִּב יקיר יִלּכ ֹנגיִעַה

 ןויצ 'תֶבָשי רמאּת לָבְּבדלַע יִרֲאְׁשּו יִסמת5
 ס :םָלׁשוְר רמאת םיִָּשַכ יֵבְׁשי-לֲא יִמָ

 20 1 יִלָּכ | 22 6 גת Aus | bb 6 | 23° 6% הָחַּ | ל 698 5 ףיִנְנְּו |
 25 * ,prb add vel crrp 6 תֶחְשָּמַה | ">6 | < 6 רהכ frt 1 501 הָּתַרְׂשְּכ |

pb NמnW cf 65 | 27 5 6 rop’ éuod |הָדָחּומְל | ל 1  el26 *1 6 65 דָסּומְל צ 
 ל 6 860016666 | 5 6+ היל | 3 <, 6 ןומָה | 28 *1 6 68 ָךְלִמ |18
 ויתוחפ | 1c* 68 וינגס | dd GBS | 29 * 6-הָשַעַר | * 0 ּומָק | * 5

cf6 689 ּותצַנ | בז 5 הצקמ | 3 ָהיִתֹורְּבעַמו  ftתָבָשָחַמ 8 65 | 30 1  
1c 638ִתְב | <  A6 0 ל 8 ָתיִמְנַא | < 6 ּוכְלֲהל 33 *°<6 % ל 6  

 .= ַךץ .£.=ז=

 | "ירבו  (cf 208); prpsיִּנִרעַמ | * 0 יִנָחיִדָה: קמ 1 דה | 35 = 1 ₪ יִדָשְו 1
b dl? | 5 1 6 nonn MSS 6 by. 
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 ְתְמְקִנתֶא יִּתְמּקִנְו ְךביִריתֶא בָריֵנְנַה הָוהְו רָמָא הָּכ ןכל5
 וםיִלנָליולָבָב הָתְיָהְוזי :ּהָרֹוקְמ"תֶא יִּתְשַבוְהְו ּהָמִייתֶא יִּתְבַרֲחַהו
 יּונָאְׁשִי םיִפְכּכ יָא :בשזי ןיִאמ 'הָקְרְשּו הָּמׁש יםיִנּתְוִשִמ
 םיֶּתְרַכָשָהְ םֶהיּתְשִמדתֶא תיִשֶא יםַמְח9ּ :תוירא "ירֹוגְּכ ּגְרַעַנ
 יםָדיִרואפ :הָוהְי םָאְנ ּוציִקְי אלו םֶלוע-תנש נשי רועי ןעֶמָל

 :םיָּותע"מְע יםיִליִּכ בטל םיָכ
 ץֶרָאָה"לְּכ תִָהְּת ישָפְּתַּתו 'ףשש הָדְכְלנ יא"

 :םִיּנַּב לָבְּב הַּמׁשְל הָתָיָה ךיא
 :הָתְסֶכָנ וילג ןומַהְּב םִיַה לֵבְּב"לַע הָלָעצ
 הָבָרעו הָיִצ ץֶרֶא המשל ָהיִרָע ּוָָהּ>י
 יִּתְדקְפּוצ :םֶדָאְרִּב ךןֶהְּב רבעי"אלו שיא" ּףַהַּב בשודאל עֶרֲא
 םיוג דע ויל ּורֲהְנִאָלְו ויִּפָמ ֹועְלְּב"תֶא יִתאַצְהְו ילָבְבְּב לַב-לַע"
 : יהלפְנ לֵבְּב תמוחדםנ

 :הְוהְי-ףַא ןורחמ ושפנ7תֶא ׁשיִא ּוטְלַמּו יע ּהָכותִמ ּואָצופ
 הָנָשַבי אָבּו ץֶרֲאְּב תַעָמְשִּנַה הָעּומָשַּב ּואְריִתְ םכְבַבל רי"
 :לשמ- לַע לשמו ץֶרָאְּב סֵמָחְו הַעּומְׁשַה הָנָשַּב יֹוירֲחֲאְו *הָעּומָשַה

 שבת הָצְראִלָכְו לבב יִליְִפ-לע יּתְדקִּו םיאְּב םימָי הגה לז
 רֶׁשֲא לָכְו ץֶרָאְו םִיַמָׁש לָבְּבדלַע ּוְנָּנרֶו5ּ ּהָכֹותְב ּולַּפַי ָהיֶלָלֲח"לָכְו
 לפנל לבב" :הָוהְיםֲאְנ יםיִדרֹוׁשַה הל"יאֹוב 2 יִּכ םֶהָּב

 -לַע הלעּת םלשוריו "הוהיתֶא .לוחרמ ורכז להכעתילא וכלה
 ואָּב יב ּוניִנָּפ הָמְְכ הָתְסַּכ "הָפְרֶח ּונְעַמָשייִּכ ּונָשּבִי :םֶכְבַבל
 -םָאנ יםיִאְּב םיִמיהַּגַה ee פ :הָוהְי ג יאו םיִָ

eorjee 

 9 <6 || > 6 7p] | % nonn,זס | *> >6 || ל >6 | 38 * >56* | ל 6 37
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 740 הימרי 5 1 ,3

 ּהָל םיִרָדָש ּואְרָי יתַאַמ "הנע םוָרְמ רַצְבְת" "כְו 'םִיִמָשַה לֶכְב
 די :םיִּדשַּכ ץֶרֶאַמ ל רֶבֵׁשְו ילָבָּבַמ הקעַ לוק :הָנהְ"ַאְג
 םִיָמָּכ םָהיֵלנ ּומַהְצ לדג לוק הנ דָּבַאְו לָבֶּבדתֶא הָוהְי דדש
 רָּכלְנְו 'דדוש לָבָּבדלע יִהיִלע אָב יִּ 6 :םָלּוק ןֹואְׁש ןחְנ םיִּבַר

 שו םלש הָוהְי תָלְמנ לֶא יכ 'םָתותָשק 'הָתְתִח ָהיִנובנ
 ונשיו ָהיִרּבנְו ָהיִנָנְסּו יִהיֵתֹוחּפ ָהיֵמָכֲחו ָהיֶרָׂש יִּתְרַּכְׁשִהופזי
 -הֶּכפ5 ם :ומְש תֹואָבְצ הָזהְי מַה יףציקו אלו םָלֹוע"תַנְׁש
 ָהיֶרְעְׁשּו רַעְרעֶתִּת רערע ּהָבָחְרָה לָבְּב תומה יתֹואָבְצ הָוהְי רַמֶא
 מ  :'ּופעְיְושָאדיִדְּב םיִמֲאלּו קיִריַדְּב םימע 'ועגיו ּוּתַצִ יׁשֲאַּב םיִהֹבְנַה

 יש היִרְנֶֶב ל הָיְרְש"יתֶא איִבָּנַה ּוהָיְמרִי ו יהָוצרָשַא רָבְּדַה
 יתיִעְבְרֶה יתנְׁשְּב לְָּ הְוהיְלַמ וה ןיקְדְצ"'תָא וכלב ּהְיַסְחַמ
 -רֶשַא הערה תא ּוהיְמְרִי בָּתְכיַנ :'הָחּונְמ"רׂש הָיְרְׂשּו ּוכלְמְל
 םיִבָתְּכַה "הלאה םיִרבְַּה"לְּכ תֶא ידֲחֶא ירָפְסלָא לֵבְּבילָא אוָבְּת
 תאו יִתיִאְְ לבָב יב הָיִרְשִלֶא ּוהָיִמרִ רמוס :לָבָבילֶא
 םִוָקַמַה -ילֶא ָתְרַּבַד הָּתַא הָוהְי תְרַמָאְו< :הָלֲאָה םיִרָבּדַהְלָּכ תא
 יתֹוִמְמְׁש"יִּכ הָמַהְּבדדַעְו םֶדֶאְמְל בשוי ךּב-תֹויָה יתלבְל ותיְִכַהְל ה הֶּנַה

 לָע רׁשָקִת הנה רֶפְפַהיתֶא ארל תל הֶיָו :הֶיְהִּת ל
 7אָלְו לֶבֶּב עקָשּת הָכָּכ ָתְרמָאְוצ :תָרּפ ְךֹותלא ותְכַלְׁשַהְו ןֶבָא
 יִרָבּד הָנָה"דע ּופעְיו" ָהיֶלָע איִבַמ יִכנֲא רֶׁשֲא יהָעָרָה נּפִמ םּוקָת
 : :יוהימְרִי

 הָנָׁש הָרְׂשְע תַחאְו ֹוכָלָמְב ּוהָיְקְדִצ הָנָׁש תַחַאְו םיִרָשֲעְָּבִי 2
 עַרֶה שעיו** :הֶנְבְלִמ ּוהיָמרוזתּב למלמַח ומא םֵׁשְו םֶלָשּוְריִּב ךלָמ

 הָיָה הוהְי ףָאדלעויי :'סִָיהְו הָשָע"ירָשא לכי הָוהְי יגיב
 53% tl ׂשַּב | 5 6 || 4 3 'ע םֹורָמַּב םיִשִּת | 54 6'בְב | * 6% 'אְּב]
 55 = 6 םִיַמּכ הָמה, קזמ םהילג 4 | 56 > 41 6 68 | * 6 דש |ולהָּתַת ן 1

cf Hab 213 | * <6 | *1 66 629 םֶּתשְק | 57 639 | * >5 | ל >6 | 58  
 nonn MSS 69 תמזח || < >6*%) || 6° אלו 5" = 41 || < 16 630 Hab ופעיי |
 59 * 6+הוהי |? 6 eiretv דע || * prb lc 6 nD || % Q nonn MSS הָנָשַּב |
 = 3 גז | * 66 תֹהָנְמ 3 הָנֲחַמ | 60 * 1 לע (6) | ל 1 קזמ 6 6 רפפב | = קזמ
 dl 6 65 | 61 “ca 30MSS 3 ףֵאֹבְּב 3+ ךּותְב || ל prb dl (in $ post 'רקו) | 62 *1

6A xv XoAtatwv |לע (6) | ל 6 'בֶלּו | <16 68 תַמְמַׁש | 63 6 ּתרשקו | 64 =  
jvsa. 3. >6 sedלַטיִמֲח  cf 2R 26 Keל >6 | 6 0 לָמּומַח  

pps 6םיקיוהי | 3 *  Orא לפ | ל ' Or2 ** 0 רָשָאָּב  | cf 2R 24,19s 
 2R 24.3 א.
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 ְךֶלַמַּב ּוהָיְקְדַצ דָרֶמּיַו ויָנָּפ לעַמ םַתוא וכיִלָשַה-דַע 'הָדּוהיִו םֶלַשּוְיִּ
 שֶדחל רושְעַּב יִריִׂשֲעָה שח ּוכְלמְל תיֵעְׁשִּתַה הָנָשַב יִהְיוּ :לָבָּב
 היִלָע ונחיו םֶלָשּורילַע וליֵחלֶכְו יאָ לבל רַצאְרְדְכּוְבִנ אָּב

 הָנש הֶֶשָע יִּתְׁשִע דע רָֹצָמַּב רָעָה אָבְּמַנִי :ביִבָס קָיְּ הע ביו
 ריעְּב בֵעְרָה קוֲחָיו שחל הָעָשַתְּב יִעיֵבְרָה ׁשֶדֲחַּבי :ּוהָיקְדצ ֶלמל
 הָטָחְלּמַה יִׁשְנאלכְו יריִעָה עַקְּבִתז יְראָה םעל םֶתָל הֶיהאָלְו
 ןג"לע רֶׁשֲא םִיתֹמְחַהויִּב רעש ְּךְרו הָלְיל יריִעָהַמ ּואָצַו ּוחְרְבִי
 דליַח ּופְּדְרִיַנ* :הָבְרעֶה ְּךֶרָּב ּוכְליו ביִבָס ריִעָה-לַע םיּרְׂשַכְו ָךְלֶמַה
 וחד לכו וחרי *תָבְַעְּ יוהיקְדְצ-תֶאי וגישוו ו ּךלמַה יִרֶחֶא םיּדְשַּכ
 הָתָלְבְר לבב למלא ותא ולעיו וְְלַמַה"תֶא שפתי :וילעמ ּוצֹפָנ

 גבת לברק טקשיניי :יםיִפְׁשִמ ותא רדינ יתמח ץֶָאְּי
 -תֶאְוי :הָתָלְבְרְּב טָחָש הָדּוהְי יִרָשלָּכ-תֶא םַגְו ויָניִעָל ּוהָּיִקְדִצ
 הָלָבְּ טבּב-דלַמי ּוהֲאְבִיו םִיּתְשָחְנב ּוהָרְסַאיַו רוע ּוהָיקְדַצ יגיע
 יִׁשיִמֲחַה שֶדָחַבּוי :ותומ םוידדע תדקְּפַה"'תיבב ּוהָנָּתַו
 רַצאָרָדכּובְנ דלמל הָנָׁש הָרׂשְע"עשְת תַנְׁש איה שדחל :רושְעְּב

 :"םֶלשּוריִּב לבבל נפל מע םיזבמיבר ראב אב לבד
 -תֶאְוי םֶלָשּורִ יִתָּבלּכ תַאְו למה תִיְּב"תֶאְו הָוהְי"תיֵּב-תֶא ףֶרָשּיַי
 יביִבָס םֶלָשּוְְו תֶמּוחדילָכ-תֶאְו* :שָאָּב ףְרָש לּדָּנַה תבל
 יםַעָה תולּדְמּויי* םיִחּבטבְרתֶא רֶׁשֲא םיִּדָשְּכ ליַת"לְּכ ּוצתַנ

 למ לָא ּולָפָנ רֶׁשֲא םיִלָפְנַה-תֶאְו ריִעְּב םיִרָאְׁשגַה וםָעָה רָתָי"תֶאְו
 יתֹוְלִּמּו* :יםיִחּבטבַר ןֶדאְרַזּובְנ הָלְגָה ןֹומָאָה רֶתָי תֶאְו לָבָּב

 -תֶאְויז :יםיִבגְלּו םיִמְרְָל" םיִחְּבַמבר ןְדֲאְרְּּבְנ ריִאְׁשַה ץֶרָאָה
 תֶׁשָחְנַה םיתֶאְו 'תֹונכְּמַה-תֶאְו הֶוהְיְיתיִבְל רֶׁשֲא תֶשחְּנַה ידּומע
 :הָלָבְּב .םָּתְׁשִחְנ"לּכיתֶא ּוָאְׂשִיו םיִּדָשַכ ּוָרְּבַש הָוהְי"תיבְּב רשא
 3 516 39MSS 2R 24,20 56 'היִבו | 4 cf 30,1; 2R 25,1 | * 6 יִעיִשְּתַה |

id 30,14% | 6 = <6 2R 25,3, 5 mense guinto | 7 * ins 6 25 4 GLל >6  

 cf( 39,4) ְּךְלַמַה אציו | >6 25 25,4; ֹומ 4 1 ּוחְרְבִיַו | 8 ** 6 2R ותא || ל 6
6S 2R ugwn | ro ftlc Set6 28 || ל < ** gרֶבַעְּב | < 6 ח0156 00100 ||  

2Rתיִבָּב 0 תיִב | 2  K(62)25,7 | ל 16  rr == prb dl cf 39,6; 2R39,6 ירח ||  
fl 6 28 Wi)2 דָבֲע (סומ 'ִּפְל); 286 דַמע | 4 R258 הָעְבָשְּב | לל >6 | 5 6  

 13 = frt dl; 2R לוד | 14 3 = לכ > 39,8; 28 25,זס |? < 398 || * >6 || 15 >6|
cf 39,10 |2 | ל 1 לע 61 39,9: 28 | * 39,9 + לָבְּב | 16 R 25,11 (add)8-5 <30,9;  

 ג | 6 25 25,12 תלדמו (6 (6 םעָה רֶתַי-תֶאְו) | ל >6 || 5-5 ?; cf 39,10 | 17 *1 6 םסתמ

 MSS Vrs תיִבְּב | ל prps תוריִּכַה | < 6 + ואיבינ.
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 742 הימרי 52,1829

 -תֶאְו יתָקְרְזִמַה-תֶאְו 'תורְוָמִה-תֶאְו יםיִעָיַה-תֶאְו תֹורְּסַה-תֶאְויצ
 -תֶאְויפ :ּוחְקְל םֶהְב ּותְרָשְודרְשא תֶשָחְּנה לְּכלְּכ תֶאְו תּופָּכַה
 תורנָמַהתֶאְו תּוָריִפַהתֶאְו יתוקְרְזִּמַה-תֶאְו יתֹוּתָחַּמַה-תֶאְו יםיִּפָסַה

 חַקְל ףַסַּכ ףַסְּבררָשַאְו בָהָז בָהָז רֶׁשֲא "תויקנֶמההתֶאְו תופָּכַהתֶאְ
 רֵׂשֲע-םיִנְׁש רֶקְּבַהְו ידָחֶאה םִיַה םִיֵנְׁש ו םיִדּומַעָה< :םיִחְּבַט-בר
 הָוהְי תי הָמלָש למה הֶׂשע רֶׁשֲא יתֹונכּמַה יתַחַּתרָשַא תַשחְנ
 הָנמְׁשי יםיִלּומַעָהְויז : הלאה םיִלָּכַה"לָכ םָּתְׁשֲחנְל לש הָיָהְאל

41 

 ּונָּבָסְי הַמַא הָרְׂשֲע-םיֵּתְׁש טּוָחְו דֵהָאָה דָמַעָה יהמוק הַּמַא יהָרְׂשְע

 תֶרתַּכַה תַמוקְו תַשחְנ יל תֶרַתְכְו< :יִבּובְ תועּבְצִא עֶּבְרַא וָיְבַעְו
 לָּכַה ביִבְס תֶרְתוּכַהלַע םינומרְו הָכְבָשּו תומא 'שָמָח *תַחאה

 םיִעָשִּת םיִנּמְרָה ֹויְהיוג :'םינומרו ינשה דּומעְק הָּלֶאְָכְו תָשָחְג
 תיוג בבס הָבָבְׂשַה-לַע 'הֶאַמ םִינמרָה" לָּכ יהָחּוְר הָשֶשְו
 הָגְׁשִמַה ןֶהּכ יהָיְנפְצ-תֶאְו ׁשאֹרָה ןֶהּכ יִהְירְׂש-תֶא םיִחְּבַט"בַר
 "רֶׁשֲא דָחֶא יסיִרְס *חקָל ריִעָהְמּויי :ףפה יִרָמְש תֶשְלָש-תֶאְ
 "וגפ יארמ 'םיִׁשָנֲא יהָעְבְׁשְו הָמְחְלּמַה "יִשְנַאדלע ו דיֵקָפ הָיָה
 םעדתֶא יאָּבְצַמַה אָבְעַה ירש ירפס תאְו ריִעָב יָּאְצְמִנ רֶׁשֲא ָלָּמַה
 חק :ריִעָה ךותְּב םיִאָצְמַּנַה ץֶרָאָה םעַמ שיא םיִשְשְו ץֶרָאָה
 :הָתָכְבר לָבְּב ְּלְמִלֶא םֶתוא ְּךֶכָו םיָחְּבִט-בַר ןֶדאְרזוְבְנ םֶתוא
 הָדּוהְי לָניוי תמח ץֶרּאַּב הָלְבְרְּב "םתְמִיַו לָבּב ּךְלֶמ םֶתוא יהב
 רַצאָרְדַכּוְבְנ הָלְנָה רֶׁשֲא םֶעָה הוי :ותַמְדַא לעַמ
 תשבי ס :השלשו םיִרְׂשֲע םיִפְלַא תֶׁשְלַׁש םיִדּוהְי יעַבְׁש-תַנְׁשְ

 םישלָש תוָאמ הָנֹומְׁש שָפנ םלׁשוריִמ רַצאָרְכוִבְנל הָרֶשָע גמ
2R 25,15; 6 4618 5% >6 | ? 6? הָרֲמַעָהְו | 5 > 2 25,14 | דפ * >  

>2R 25,15 |18 תורמזמה? | 5 >6 | +4  A: ag | 5 6 ra uacuapwe cf 
cf 17° | 9% <6; aut dlג ס יָא, א2ת 'אָה | לל > 2 25,16 | * 6 םיַה 'ת;  

bb 6 35=2Ch3,15 | *16 0ַלָּ תַשחְנל | 21 * > 288 25,17 | - -%%% 
 תַמֹוק 6( 2 || *%>28, 6 ביבס קז בובנ | 22 * 6 םהילע | * > 25 | 2

poor rg (ינשה exc postהנמש ) krשלש, 1 4 | % 2 25,17 הכבשה"לע ; 6  
 mixer ד0%6 BWdeka rixeow cf 23 66 21 || 23 *<3; 6 לט vel) ד6 8ע)

)cf 1: 71החור סזונמ 6 תחא הרשרש[ב]?  ? cf :R 7,20, vel₪1 | דָחֶא רוט  
 2Ch 3,16 et supra 21 טוח) || ל 6 ;praem nV 9 לכו | < 64 ? 2011

 1R 7,20(םיתאמ); צו קז לע האמ 1? לּומְמ | 24 *>6 | ל >6 | 25 **>6 | ל שירס |
 516 2R 25,19 אּוה | =! 6 'א דיקּפ | = 2ת הָׁשְמֲחַו | *65 םש יִשְנַא | < 8 ּורֲאַׁשִנְ
 5 36 28 רֶפפַה | :>6; רׂשו | , 6 רַפֹּפַהל | 27 * 2 25,21 ךיו | ל >6 || >6[

 30—28 <6 et 2R || 28 * 3 -- !תוכְלמְל || 29 nonn 5 3% 3% + הָלְגַה



52,304 JEREMIA 743 

 -בב ןְדאָרּוּוְבְנ הָלָנָה ֵצאָרְדכּובְנל םיִרְשֲעְו שֶלָׁש תַּנָשְּבִי :םִָנׁשּו
 תַעְּבְרֶא ׁשֶפָנ"לְּכ הָׁשִמֲחו םיִעָּבְרַא תֹוָאַמ עֶבָׁש ׁשָפָנ םיִדּוהְי םיִחְּבַמ
 תּולְנְל הָנָש עֶבְׁשְוםיִשלְׁשַב יַהי סם  :תֹוִאַמ שָשְו יִפְלא
 אָׂשָנ ׁשֶדָחַל הַׁשַמֲחַו םיִרְׂשֲעְּב שֶדח רָשְע םִגְׁשְּב הדּוהְיָלַמ כה
 'הָדּוהְיְָלַמ ןיִכְיוְהְי שארדתֶא יּותָכְלַמ תָנְׁשִּב לָבְּב ּךְלָמ ךדרֶמ ליִוָא
 לַעַממ ואְסְּב-תֶא ןתיו תובט תא רבי :יאיְִּכה תיְּבִמ ותא אצינ
 לַכָאְו ֹוָאְלַכ יִדְנְּב תֶא הָּנַשְו :לָבָבְּב וָּתִא רֶׁשֲא יםיִבְלַמ יאָסְכְל
 :ולהַנתִ דיִמָּת תַחְרֲא ותָחְרַאְוי+ :ויח יִמְלָּ דיִמָּת ונפל םֶחַל
 :ףיַח יִמָי לַכי *ותומ םוידדע* ֹומֹויְּב םּוְנדרַבְּ לבְּב-דלמ תֶאַמ

4-Hשיש  

 םיִכְלמַה ] 33 0 ויַח 1 34 *= 6 דימת ול הנתנ החראהו || ל >31155 6 8
.6< 6-6 | 30 2 



EZECHIEL. לאקזחי 
 הָלּוּנַהְדֹותְב ינאנ שֶרחל הָׁשִמֲחַּב יִעיִבְרָּב הָנָׁש םיִׁשלְׁשְּב ויָהיַוי 1

 תֵׁשֲמֲחּב* :םיִהלֲא תֹוָאְרַמ הֶאְרֶאְו םִוַמְׁשַה ֹוחָּתְפָנ רֶבְּכירַה נ"לע

 -רַבָדיהְיָה הָיָה" :ןיִכיֹו ךלַמַה תולנְל תיִׁשיִמֲחַה הָנָשַה איה שרחל
 יִהְּתַ רבְּכירַה ן-לע םיִּדָשּכ ץֶרָאְּב ןָהּכַה זּוּבָּ לאָקְזָחִילֶא הוה
 ןופָצַהמ הָאְּב הָרָעְס חור ּהָּגַהְו אָרָאְו :הָוהְי-דִי "םש 'ויָלֲע

 לַמְׁשַהַה ןיעְב ּהָכוּתַמּו יביִבָס ול הנני תַחָקלְתִמ ׁשֶאְו 'לודָנ נע
 םָרָא תּומּד ןֶהיֵאְרמ הָוְו תוִיַח עֶּבְרַא תומר ּהָכותַמּו :'שָאָה ךוּתַמ
 :יםֶהָל תַחַאְלי םִיפָנְּכ עֶּבְרַאְו תָחֶאְל םיִנָפ הָעְּבְרַאְו :הָּנַהְל
 ןיִעָּ םיִצְצְִ יל לג ףֵכָכי ם םהילנַר * ףְכו יהָרָׁשי ילנר יבָהיֵלְגַרו
 םֶהיִעְבְר תעֵּבְרַא לע םַהיִפְנִּכ תַחַּתַמ םֶדֶא ודי :ללק תׁשֲחְנ
 יםֲהיַפְנַּכ ּהָתוחא-לֶא הָׁשֲא תֶרְבְחיִ :םתְעַּבְרַאל יֵמֲהיִפְנַכְו םָהיֵנֵפּו
 יִנָּפ םֶהיֵנְּפ תּוָמְדּופ :ובלי ויַנְּפ רָבַעְלֶא שיא כלב .ובָסידאל
 ַתַעַּבְרַאל לואמשהמ רוש-יִנָפּ םָּתְעּבְראְל ימה לֶא הָיְרַא יִנָפּו *םֶדֶא
 יׁשיִאָל יהְלֲעַמלמ תֹודְרַּפ םֶהיִפְנַכְו יםָהיֵנְפּוז :ןתְעֹּבְרַאְל ירְׁשְנ-יִנפ
 -לֶא ׁשיִאְוצ יהָנֲהיֵתיוְג תֶא תופכְמ םִיּתְׁשּו "שיא תוָרְבּוח םִיַּתְׁש
 בסי יאל וכלי תל ַחּוְרֶה הָמָשדהְיִהְי ָׁשֲא לא וכלי ויִנָּפ רָבֲע
 הֶאְרמַּכ ורעב ׁשא"יִלחגְּכ 'םֶהיִארִמ תויחה "תמו :ןתְכלְּב

dl | 4 *63 ** 567 הָיָה 6 יהיו | ל 255 68 יֵלֲע | < >6, סזפ  Cp r, 
 |  <8שָאְו | 5% 41 | 5 6 ןהילע;  | = trsp 6 6 anteעו | ל 5 6 6 ּהָּב 6
6 = 1c 68 תֶחֶאְל | 7 * hic et in vs sqq pr םה et ם suff 6 $ et MSS) 1ןה 
et [ | >68, frt dl | 5 68 nW,, 61 | 5 6 rrepwroi? | °° >6 prb 1 sol 

  6יֵדיְו 65 דָיְו | ל  | 8 *16 0 MSS ₪64תולק ןֶהיֵפְנַכְו  | 1c 622הָלְנִע
6 | g ** <6, add | ro * prb ins ןָּתְעַּבְרַאְל םֶדְקִמ | ל pמז xc רּוחָאְל sed cf 11| 

 זז * >6% קזקs הָמיִנַפַל | ל :ם5 6 6 ןתעבְרַאל | 5 >5 | 5 1 ּהָתחַאלֶא הָשֶא
(63) cf g | * prps+ הלעמלמ cf 6 | ז2 *16 68 אלו | * dlc 65 |] 13°lc 
 ְּךֹותְבּו | 16 6 הארמ. 692



1,14—2,1 EZECHIEL 745 

 אָצֹי ׁשֵאָהְוַמּו שאָל ּהֵנָנְו תויחה ןיִּב יתָכָכַהְתִמ "איה םיִדּפַלַה
 יתויחה אָרֲאָויפ :קזָּבַה הָאְרַמְּכ בֹוׁשְו אֹוָצָר תֹוּיַחַהְויצ : קָרָב
 הארי :'וינּפ תַעַּבְרַאְל תויחֶה לָצֶא ץֶרָאְּב ידחא ןפוא' ּהָּגַהְו
 מַהיִאְרַמּו ְַעְּבְרַאל ידָחֶא תּוָמְדּו שיִׁשְרַּת ןיעּ 'םַהיָשַעמּו םיִּנָפּואָה
 ןַהיעְבר תַעַּבְרַאדילַע ל :ןָפואָה ְּךּותְּב ןַפּואָה הָיִהְי רשאכ םֶהיִשַעַמ
 יםָהְל הֶאְרִיְו םֵהָל ּהבְגְו ןהיִּבִגְוי * :"ןְּכֶלְּב וכפי אל וכלי םּתְכֶלְּב
 םיִנפֹוֲאָה וכלי תויַחַה | תָכָלָבּו :ןתְעּבְרַאָל ביִבָס םִיָגיֵ תֶאַלְמ םָתֹּבַנְו
 רֶׁשֲא לע :םיִנַפֹואָה ּואְׂשִנִי ץֶרֶאָה לעמ תויַחַה אָשָנהְבּ םֶלַצֶא
 לאש "יִגַפוֶאָהְ :תכלל ַחּורָה הָמְׁש וכלי כלל ַחּוָרָה יםָׁש-הְיָהְ
 מעי םָדָמֲעְבּו וכלי םתכְְּב :םיִנַפֹוֲאְּב הָיַחַה ַחּוְר יִּכ םֶתמַעְל
 הָיִחַה ַחּוְר יִּכ םַתְמַעְל םיִּנַּפוֶאָה ּמְשּנִי ץֶרֶאָה לעמ םֵאְׂשִנַהְבו
 "אָרּוּנַה חרקה ןיִעּכ עיקר" הּיַחַה ייׁשאָר"לע תּומָדּו>- :םיִּנַפֹוֲאְּב
 הָשֶא תורי םֶהֹיֵפְנַּכ עיִקְרָה תַחָתְ“ : :*הלעֶמְלִמ םֵהיִׁשאָרלע יט"
 "הָנַהְל תופַכְמ םִיַּתְׁש שיִאְלּוז 'הָנַהְל תוסַכִמ םִיַתְׁש שיפל ּהָתְחַאדלֶא
 -לּוקְּב םיִּבִר םִיַמ לוקָּכ םַהיִפְנַּכ לוקחת עַמָשָאְו+ :םֶהיִתְיִוְג תֶא
 :ןָהיַפְנַכ הָניֶּפַרְּת 'םֶדָמָעְּב הנחמ לוקְּכ הָלַמַה לוקי םּתְכְלְּ יש

 הָניֵּפַרְּת םָדְמַעְּב םׁשאר"לע רֶׁשֲא עיקרל לעַמ .לו יוהי יי
 תּוָמּד ריפסדָבָא הָאְרַמְּ םשאר-לע רֶׁשֲא עיקר יִלָעַמְמּו :ןָהיַפְנַכ
 | אָרָאְרל :הָלעַמְלַמ לע םֵדָא הָאְרמְּכ תּוָֿ אַפְּכַה תּומְּד לַעְו יֹאַָּּכ

 הָלעַמְלו וינְתְמ הָאְרפִמ יביִבָס ּהָל"תּב ׁשֵא-הָאְרמְכי 'למְשח ןיעְכ
 הָאְרַמְכ :ביִבְס ול ּהָנְגְו שַאדהַאְרַמְּכ יִתיִאָר הָטַמְּוויֶנְתְמ הָאְרַּפִמּו
 אוה בבס ּהֵנֹנַה הָאְרִמ ןֶּכ םָשָגַה םִיְּב ןְנעַב הָיְהְי רֶׁשֲא תֵׁשָקַה
 עָמְשֶאְו יֵנְפ"לַע לַּפָאְו הָאְרָאְ הָוהְי"דֹוְבּכ תּוָמָד הֶאְרַמ
 :ךתא רּבדאו ףילגרדלע דֹמֲע םֶדָאְָּב יִלֶא רמאיַוי 2 ם ::רֵּבַדְמ לוק

 13 516 6 'ָפל | 5 46 6; KV אוה | < 1 6 6 תוכְלַהְתִמ | * 6*%ג 'בכ |
 14 <6, add | 15 * 416 6 cf 4 | ל 1? 6 3 Dיִנֵפֹוא cf 16 | = 1 ןּמְעַּבְרַאְל

 695ג | 16 *1 6 mit MSS Vrs 'מו | ל 41 6 6 | *1 תַחֶא | 54 6 6 | 7 *1

crrp;אל] || 5 >3 || 18 °°  dl 6 65 || * prb 1 6 nonn MSS £SAלא 69.12 |?  
MSS 68 |תסתמ  dl cו ? םֶהְל תוּבג הֵּנֲהְו אָרֲאְו | 20 * 1 לא | * 1 הָמָש | ==  
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 746 : לאקזחי 2-7

 תֶא" עַמָשֶאְו יֵלֵגר"לַע יִנָדְמַעִּתַו יֵלֲא רֶּבִּד רֶׁשֲאַכי יַחּור יִב אָבָּתו
 יינָּבדְלֶא ךתוא ינַא חלוש םֶדָאְִּב ילא רַמאופ ם יִלֶא "רָּבּדַמ
 ּועָשָפ* םֶתובָאְו הָמָה יִבדּודְרַמ רשא יםיִדְרוְמַה יםִיוג-לָא לֵאְרְִׂ
 תלוש יִנַא בל"יקזחו םיִנָּפ ישק םיִנָּבַהְוי :הֶּזַה םויַה םֶצְעְדדַע יב
 דםִא יהָּמַהְופ :הֶוהְי יינדַא רַמָא הָּכ .םּהיִלֲא ּתרַמֶאְו יםָהיִַא ְּךִתוֶא
 :םֶכְותַב הָיָה איִבָנ יִּכ ּועָדָיְו הָּמַה יִרָמ תיִּב יִּכ ינלָּבַחידמאְ ּועָמְשי

 כ אָליִתַלא יםָהיִרְבְִּמּו םֶתַמ אְריִתְלא םֶרָפְְב התאו ס
 "לא םֶהיִרְבִּדִמ בשוי הָּתַא םיִּבַרקִע"ילָאְו "ךְתוא "םיִנולַסְו םיִבְרְס
 יֵרְבְד-תֶא ָּתְרּבְדְ :הָּמַה יָרְמ תיֵּב יִּכ תָחַּת-לַא םֶהיֵנְפִמּו אָריִּת
 הָתַאְו* סם  :הָּמַה 'יִרָמ יִּכ ילְָחִימֲאְו ועָמְשְודִא םֶהיֵלֲא
 ירמה תִַבָּכ יִרָמיַהְּת"לַא ְךיֶלֲא רָּבדִמ ינֲארֶׁשַא תֶא עַמְׁש םֶדָמְְב
 הָחּולׁש ךִי"הָּנַהְו הֵאְרָאְוי יא ןתנ יִנֲארׁשֲא תֶא לכָאְו ךיפ הָצְּ
 םיִנָּפ הָבּותְכ איִהְו יִנָפָל ּהָתֹוא שֶרֶפִיַויַ :רָפְמ"תַלְנְמ וב"הּנַהְי ילא
 יִלֶא רָמאוי 8 :ּיָהְו הָנֲהְו "םיניק יִהיֵלֲא בּוִתָכְו רוָחאְו
 רֵּבּד ךְלְו תאוה הָלְִמַהתֶא לּוכַא ילוכָא אַצֲמַּת-רִׁשַא תֶאי םֶדָאְְַּב
 :?תאזה הָלְנִמַה תֶא יִנְלֵכֲאַו יִּפדתֶא יחָּתְפֶאְוְי :לֵאָרְׂשִו יתיֵּב-לֶא
 תאזה הלְנְמַה תא יאָלַמְת ךיעמו לכאת ָךְנֶמְּבי םֶדֲאְַּב יֵלֲא רַמאו
 ס :"קֹותָמְל ׁשבְּכ יֵפְּב יִהּתַו הָלְכָאְו ךיִלַא ןתנ יִנֲא רֶׁשֲא
 :םֶהיֵלֲא ירָבְדְב ּתְרַּבִדְ לארי תיֵּבילֶא אבל םֶדָאדֶּב יִלא רָמִאַיַו+
 תיֵּב"לֲא לש הָּתַא ושל יִדְבְכְוי הָפָש יִקָמַע םעְדלא אל 55
 -אל רֶׁשֲא ושל י ידָבְכְו ּהָפָש יקמע" םיִּבר םיִּמע-לָא ו יאְלפ :ילֲאָרְׂשִ
 תיָבּול יא ו ּועַמְׁשִי הָמָה ףיתתלש םֶהיִלַא אלמא םֶהיִרְבִּד עַמְׁשת

 -לָּ יִּכ יִלֶא עָמָשל םיִבֹא םֶניִאְיְּכ ךילא עמשל ובאי אָל לֵאָרְִׂ
3 G4 kal GveAaBév ue kal eEfjpév ue 62 cf3,14 | °° dlc 6 | 6 

 ( | aceרֵכְְמ ותא | 3 * םזפ 1 6 6 תיִּב | ל-ל 41 6 66 | 5 6+-יִּב 6
4 55 <656, add | ל dlc 6 | 5 * dl 6 688 || ל 69% IAD! (חזסמ0שסוע) vel 
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 ךיִנְּפ"תֶא יִּתַתְנ יהַּנַה :הָּמַה בָליִשְקּו חצַמ"יִקְוַח לֵאָרְׂשִי תי
 .קזֶח ריֵמְׁשְּכפ :םָהְצַמ תַמָעָל יֵקְזִח ּךַחְצִמתֶאְו םֵהיֵנְּפ תַמְעְל םיִקְוֲח
 יִרָמ תיִּב יִּכ םֶהיִנְּפִמ תַחַת" אלו לםֶתְוא אָריִתְדאְל יִּדֲחְצִמ יִּתַתְני רַצָמ

 רבא רש יִרְּדיָּכתֶא םאדְּביַלֲא רֶמאָיְיי  ם המה
 מע ִגְּילֶא הָלּגַה"לֲא אָּב ְֵלְויי :עֶמָׁש ףיגְזָאְּו ךְבָבְלַּב חק ףיִלא
 ועָמְשְידֶא הָוהְי ינדא רַמָא הָּכ םֵהיֵלֲא ּתְרמֲאְו םֶהיִלַא ּתְרַּבְִו
 ָךּורְּב לוד שער לוק יִרָחֶא עַמְׁשִאָו חּר יִנָאָשַתַי :ּולְּדִחְיַאְ
 ּהָתוחַאלֶא הָשֶא תוקיִשַמ תויַחַה יִפָנַּכ ו ילוקְוג :ֹומּוקְמִמ הָזהְידדוְבְּכ

 ינו יִנְֶָשְב ריז :יּנ שער לוק םֵָמעל יפה לוק
 הָלּגַהְדלֶא אּובֲאָוּי :הָקָזִח יִלָע הוהְי"דִיְו יחור תַמַחְּב רפ ְּךְלאָו
 בֵׁשֲאְו 'סָש סיִבְשּוְי הָּמַה רָשַאְג רָבְּכרַהְנִילֶא םיִבְשּוה ביִבָש לת
 :םָכותְּב 'םיִמָשַמ םיִמָי תַעְבַש םָׁש

 :רָמאָל יִלָא הָוהְידרַבְד יהו * | םיָמָו תַעָבַש הָצְקִמ הוס
 ּתרהְוהְו רָבָד יִּפִמ ָתְשַמָשְו לֶאָרְׂשִי תיֵבָל ךיִּפַתְָנ הָפֹצ םֶרֲאְָּביז
 תְרּבִד אָלְו ותְרהְוה אָלְו יתּומָּת תֹוָמ עָׁשְרָל יִרְמְאְּבִי :יֵנָמִמ םָתוא
 תּומָי ֹונֹוֲעְּב יעָׁשָר אּוָה ּתיִחְל "הָעָשְרַה וקרדמ 'עָשְר יריִהְזַהְל
 ועשרמ בָשאלו עָשְר ּתרַהְוהיִּכ הָּתַאְוופ :שקבא דימ מד
 :ָתְלַצַה ְּךְׁשְפנ"תַא הָּתַאְו תּומָי ֹונֹועַּב יאּוָה הָעָשְרִהְי וָּכְרִּדַמּו

 ונפל לוׁשָכֲמ יִּתַתְנְו לוע הֶׂשְֲו יוקְדצִמ ק קיּדצ בּוׁשְבּוצַס
 יותקדצ "ןֶרָבָּזִת אָ תּומָי וְתאָטַחָּב ּותְרַהְזַה אָל יִּכ תּוָמָי אּוה
 יִּתְלְבְל קיצ יּוֵּתְרַהְזַה יִּכ הָתַאְוי :שָקַבַא ךדיִמ מד יהֶשַע רֶׁשֲא

 ךֶׁשְפנ"תֶא הָּתְו רָהְנ יִּכ הָיָחי יח אַמאָל אּוָהְ יקי אָטֲח
 פ יתְלַצַה

 םֵׁשְו הָעְקִּבַהלֶא אצ םוָק יִלֶא רַמאַָו הָוהידדי םָׁש יִלָע יהְתַוי
 8 * 6 הנה | ל 66 קּומַא | ף *= קזס dl 6 668) | *1 6 663 םֶהַמ ₪ 2,6 |

id Vrs; sed [ Ding | 13 * 66 kai idbov gwvnv ||5 ודרחיו(? | 12  rr 

 * <6, frt dl et lWyan || 14 prb dl c 698; 6%%ג ueréwpog = םֶרּומ )םרמ)? |
 15 516 6 לע | ל ל I 0 mlt MSsאַשר2MSS 5, frt dl; K< בָשָאְו 6 הָמַה רֶׁשֲא
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 אוהה (זפק , 46 וכרדמו) | 20 * 1 1תָקְדַצִמ | * 66 אל יִּכ | < קזפ 1 6 א רָבְּנִת

b dl 6 663 |טז ָּתרהזה |  cול | %1 6 א ותְקְדצ, 0 ויָתקְדִצ | << >6 | 2ז * 1  
: ins 6 6#3 pq | >3; frtl אּוהַה cfg | 22 dlc 6. 
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 748 לאקזחי 4,12—3,23

 הָוהְידדובְּכ םָשהַּגַהְו הָעְקְּבַהלַא אָצֲאְו םּוקָאְו 5 דָתֹוא רָּבַא
 יָב"אֹבָּתַו4 :ינְפלֲע לָּפֶאְו רַבָּכירַהְנילע יִתיִאָר רשא דֹובָכַכ מע
 ְךותְּב רֵגָּסַה אָּב יִלַא רֶמאָיו תא רדיו יָלְנַר"לַע יִנָדמעִּתַו חור
 'ָּּורְסַאְו םיתובע ְךילע יּונְתָב הגה םִנֲאְב הָתַאְי5* ס יָת
 -אלְו ּתְמַלֶאְגְו ָךְּבְחְלֶא קיִּבְדִא ְנושְלּו5 :םֶכֹותְּב אֵצַת אָלְו םַהָּב
 חַּתְפָא ְּךְתֹוֲא יִרָּבְדְבּויז :הָּמַה יִרָמ תיּב יִּכ חיֶכומ שיִאל םֶהָל הָיְהִת
 לדה ָֹמׁשִעַמׂשַה הָוהְי יינדַא רַמָא ה םֶהיִלֲא ּתְרַמֶאְו = ךיֿפ-תֶא
 ףל"חק םֶדאֶֶב הָּתַאְוי +8 :הָּמַה יִרָמ תיִּב יִּכ ילֶּדָחָי
 הָּתַתְנְו :םלָשּורידתַא ריִע ָהְיְלָע תוקחו פל ּהָתֹוא הָּתַתָנְו הנבל
 ָהיִלָע הָּתַתְנְו הָלְלְס היל ּתְכַּפָשְו קִיָּר ָהיֶלָע תיִנָבּ רוצמ היל

 לרב תכחמ ףל"חק הּתְי :ביִבָס םיִרְכ יִהיֵלְע-ימיִׂשְו תונַח
 יִהילֲא ְּיָנְ"תֶא הָתְניִכַהְו ריִעָה ןיכּ ָךְניִּב לֶזרִּכ ריק ּהָתֹוא הָּתַתָנו
 :לֶאְרָשְי 'תיִבָל איָה תוָא ָהיֶלָע ָתְרצְו רוצֶמַב הָתְיָהְו
 ויִלְע לֵאָרְׂשִי-תיִּב ןועדתֶא יִּתְמָשְו יִלאָמַשַה ָךְּדצְלַע בָכָש הָּתַאְוי
 ל יִּתַתְנ יֹנֲאַופ :םָנֹוע"תֶא יאְׂשְת ויל בּכְׁשת רֶׁשֲא םיִמָּיַה ירפָסִמ
 ןנע תשנו םוָי םיִעְׁשִתְו יתואְמשלש" םיִמָי רפְסַמְל םנע ינָשדתֶא

 יתינש נימה צלע תְבכׁשְו הָלַאתֶא ָתילכוי :לאְרְשו"תיִ
 הנשל ₪ הנשל םי םוי םיִעָבְרַא הָדהְי-תיִג ןֹנע-תֶא ָתאָשנ
 ָתאַּבְנְו הפּושח ךעְרֶזּו ךיִנָּפ ןיִכְּת םלֶשּוְרִי רוָצְמלֶאול :ָָּל "ויִּתַתְנ
 -רע הרצל + ףדצמ פֶהְתְאלְ םיתובע ךיִלָע יִּתַתְנ *הּגַהְו :ָהיֵלֲע
 םיִׁשָרעו לופו םיִרעָשּג *ןיטח ףל-חק הָּתַאְו :'ּףִרּוצְמ ימי ִּדְתֹוקַּכ
 םֶחָלְ דל םֶתוא :ָתיִשָעְו דַמֶא יִלְכִּב םֶתּוא הָּתְַתָנְו םיִמְסְכְו ןחדו
 ים םיִעְׁשְתְו תֹואָמ-שלְׁש ?רצ-לע בכוש  הָּתִאדִרֶשַא םיִמָּיַה 'רפְסִמ

 םויל לקָש םיִרְָע ילוקְֶמְּב ּונְלְכאְּת רשאי ףלכאמויי :ּנלכאת
 -דע תעַמ ןיִהַה תישש הָתְׁשִת הָרּושְמְּב םִיָמּו יי :ּונָלְבאְת תע-דע תעמ
 םָרָאָה 'תֶאצ ללב איִהְו יהנְלַכאת םירעש יתְגָעְוי :הָתְׁשִּת תע
 25 * prps ADJ cf 48 | ל prps ְךיִּתְרַסַאַו | 27 * al c 6 | b-מ 5 דָרָחַה

 דָרָחָי | ספ 4, 2 * קט ! ּתִמַשְו | ל >6 ₪ 41 | 3 * syle 6 נבל ]
 4 = קצק תאָׂשָנְו | * 811 6 6 מכ | < 69 תאָשנְו | 5 -* 16 6 הָאַמ | 6
 א יִניִמְיַה 0 יִנָמיַה | ל a1 6 68 | = <68 | % 1 c 684 יִּתַתָנ | 7 ?; 6 (טד606-

mit MSS6 קָּוַחְת | 8 *16 65 הנה יִנָאְו, 6* יננהו | 13 תולָּ | <  dec) 
‘bo || >> al (prםיטח | + 1 6 6  g * sic 8; 1 6 nonn MSSךירוצמ |  Edd 

 'מ 'ש 16 6 הֶאַמ ₪ 5) | זס >5, 6 6 01 רשא ₪ ] לָכאת | 12 * 8 תנעו |
dl 6 64039 | 5 00 (fig); ₪1 6 33 לָכאּת | <  * 

 הר יי. רק יי ושש
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 לֶאְרְשְודיִנְב ָלְכאְו הָכָּכ הוהְי ירָמאַויג פ :םֶהיֵגיעל יִהָנָנְעִּת
 הּוהְי ינדא ּהָהַא רַמִאְוי+ :יםָׁש םָחיִּרַא רֶשָא םייָּב אָמָט יטֲמֲחַל"תַא
 -דַעְו יֵרּועְנִמ ּתלַכָאדאָל הָפְרָטּו הָלְבְנּו 'הֶאָמְמִמ אל יִׁשְפַנ הָּגַה
 ךל יִּתַתְנ האר יֵלֲא רָמאיַו55 פ ;לּוַפ ירָשְּב יּפְּ אָבְאלְ הָּתַע
 :םָהיֵלֲע ךֶמֶחְל-תֶא ת ָתיִשָעְו םָרֲאָה יֵלְלַג תַחַּת רֶקְּבַה יִעופְצְדתֶא

 םָחלְכֶאְו םלָשּוריּב םָחָל"הַטמ רכש יָה דאב יֵלֲא רָמאוופ
 ורְסְחי ןעֶמְליז יושי ןֹומָּמׁשְבּו הָרּושְמְּב םימּו הָנֶאְדִבּו לֶקָשִמְּב
 הָתַאְיי 55  פ םָנוָעַבּקָמְנְו ויִחֶאְו שיא ּומׁשָנְו םִיָמְו םָחָל
 -לַע ּתְרבעַהְו ךָל הָּנחְקִּת םיִבְלַּגַה ירֲעַּת הָדַח בֶרָח'ִדְלחק םֶדֶאְֶָב
 ירּואְב תישלש* קלה לְֵׁשִמ י ינזאמ 'ָּךְל תקל ףְנקז-לעו ָּבְשאר
 andi ּתְחְקְלְו" רוָצמַה יִמָ תאָלֲמַּכ ריִעָה ְותְּב ריִעְבַּת

 רע המ ְיֿפנְכּב םָתֹא תרצו רָפְסַמְּב טעֶמ םֶשָמ תק
 -אֵצַת ּונָמִמי ׁשֶאְּב םַתא ּתְפַרׂשְוְׁשֵאָה ְךֹוָת"לֶא םֶתֹוא ּתְכַלָשַהְו חַקִּת
 תאָז הֹוהְי יִגֹדַא רָמָא הָּכ:  פ + :לֶאָרְׂשִי תיִּבלָּכלֶא ישֶא
 -תֶא רֶמָּתַוé :תוָצְרַא ָהיֶתוביִבְסּו ָהיִּתְמִׂש םִיּוּגַה ְךֹותְּב םֶלָשּורי
 ָהיֶתוביִבְס רשא תֹוצְרֲאָהְְןַמ יֵתֹוקְח-תֶאְו םִיּוּנַהְדְןִמ יהָעְׁשְרְל יֵטַּפְׁשִמ
 ורַמַא-הפ כָל ס :םֵהָב כלה ייֵתֹוקְחְו ּוסָאָמ ַטָפְׁשִמְב יב
 אל ַּתוקְחְּב םֶכיֵתֹוְביִבְס רֶׁשֲא םִיוּגַהְְוִמ 'םֶכְנְמַה ןַעָי הֹוהְי "ינדא
 םֶכיֵתֹוְביֵבְס רֶׁשֲא םִיוּגַה יֵמְּפְׁשַמְכּו םַתיִשע אָל יֵמָּפְׁשִמ-תֶאְו םֶּתְכלַה
 "רנד לע יי יִנָנָה הוהְי *ינדַא ֹרַמָא הָכ ןכל ס :םָתיִׂשֲע אֶל
 -אל רֶׁשֲא תַא ּךַב יִתיִשָעְוַ :םָיוּגַה יניעל יםִיִטָּתְׁשִמ ְךֶכֹותְב יִתיֵׂשְֲו
 ס = ְךְנָתֹבֲעוּתְ" לכ ןעַיי דוע ּוהֹומָכ הֶׂשעֲאדאלרׁשַא תֶאְו יִתיִשָע
 ב יִתיִשָעְו יםַתובַא לבא םיִנָבּוְךַּותְּב יםיִנָב ּוְְכאְי תובָא כָּוס
 םֵאְנ יִנָאדיַח כָל ס :חּור"לְכְל ךַתיִרַאָשלָּכ-תֶא יִתיִרַזְו םיִמפְׁש
 -לָכָבּ ְךיצּוקְׁש-לֶבְּב תאפְט יׁשְּרקִמ"תֶא ןעי אל"םִא ּהָוהְי "יִנדַא

prb12 * 8 הָב - | 13 *16 6 רַמָא הפ ָּתְרַמָאְו | * קזפ 41 6 6 |] © 6,  
add | 14 * prb ins 6 6 הָאְמֶטְב | * 1 6 6 יֵּביֵלָּכ | 15 0 יִעיִפְצ K יֵעּוּפִצ | 
62 5, 1 51 ₪ 6 36 WAI 6 טח(ק (Worep?) | ל >6, ₪ ₪ | 2 *1 שֶאָּב | 

 קז V 3 | 444זs ַפנְִּב | 4 = 16 6 ָּתְרַמָאְו| * ||  cf 12ל 61 | <1 'לָשַהְו
5 81 6 6 |6°prb add || * 659 nai || > <5 | ל * 616 6 | ל crrp; prb l(cf6) 

 [ | ddl 6 ca 301155 nonn Edd 8'חבו  cf 8)30( | *1 0% 6 668םֶכְתרַמַה
 8 * 41 6 6 | ** 4 6 68 | 5 1? םיִטְפָש 4 0 | ף ** 6 לכְּכ | זס * 8

WN pj 61 6 6.םֶהיֵנְב | * 6 תּובָא | זז * 4 6 6 | * 16 טופ  



 750 לאקוחי 5,126

 :לּומָתֶא אל יֶנֲא-םַנְ' יֵניֵע סוָחְתיאלְו "עַרְגָא יֵנֲאםַנְו ְִיָתבעוְת
 לִי בָרֲחַּב תיִשלָשַהְו ְךכֹותְב לְכִי בָעְרָבּו ּותּומָי רֶבָּּב ְךיִתשְלש יי
 הָלָכְוי :םָהיֵרֲחֲא קיָרָא בֶרָחְו הָרֹזֲא חּורְדלְכְל תישלָשהְ ְךיָתֹוביִבְס
 יתְרִּד הוהְי ינאי עֶדְו ייתְמֲחָנַהְו םָּב ייִתְמַח יִתֹחְגַהוי יֿפַא
 יםִיגּב יהּפְרָחִּו הְֵּרְחִל ְּךנְּתֶאְויי סב יִתָמֲח יִתולְכּב יִתָאְנְקְּב
 רָסּומ הָפּודְנּו הָּפְרֶח" יהָתְיָהְו :רבּוע"לָּכ יִגיִעְל ְּךיָתֹוביִבְס רשא
 הָמָחְבּו אב םיִטְּפָש ךְב לָתושַעַּב ּךיַתוביִבְס רָשא "םיוגל יהַּמׁשִמ
 בַעְרַה ייִצָחדתֶא יַמְלָשָבי< :יִּתְרַּבִּד הָוהְי ינא יהָמֲח תָֹחְכְתְב
 םכְתַתֶשל םָתֹוא חַלָשַארָשַא תיִחָשַמְל ּליָהירָשַא יםָהְּב "םיערה
 יכיל יִתְחַלָשְו ":םֶחְלְדהַטַמ 'םכל יתרבשו :םכילע ףסא בַעְרו

 יגש לע יבא ברברים רבו ילו הער היו בל
 פ  ויִּתְרַּבַּד הָוהְי

 יִרָהְדיִלֶא ְּךיָנַּפ םיש םֶדָאָּב :רֹמאָל יִלֶא הָנהְיררַבְד יִהְיַוי 6
 *ינדאדרַבִּ ּועָמָש לאָרְׁשִי י יֵרָה ָּתְרַמָאו :לםהיִלא אָבָּנַהְו לֵאָרְׂשִ
 יִנָנַה יתגלו םיִקיִפֲאָל תועְבּגל םיִרָהְל הָוהְי ייִנדַא רָמֲא-הּכ הָוהְי
 םֶכיִתוחְּבְִמ ּומַׁשְנְוצ :םֶכיֵתֹומְּב יָתְדַּבִאו בֶרַח םֶכיְלע איִבַמ יא
 -תֶא יִּתַתְנְו5 5 :םֶכיִלולְ ונפל םָכיִלְלֲח יתְלַּפַהְו םֶיִנָמַחיּורְּבַשְגְ
 תוביִבְס םכיֵתומְצעדתֶא יִתיִרֶזְו םהיִלּולג נפל לֶאְרְשי יִנָּב יִרְנּפ
 המשי תֹומֵּבַהְו הָנְברֲחַּת םיִרֲעָה םֶכיִתובְשומ כב :םֶכיִתוחְּבְזִמ
 םכיִלּולְג ֹגתְּבׁשִנְו עורְּבָשְנְו םָניִתּוִחְּבְזִמ ומְׁשֲאְיְו ּובְרָחִי ןעמל
 םַּתְעַריִו םֶכָכּותְּב ללה לפנוז :'םכישעמ ּוֵחְמַנְוי םֶכיִנָמִח ּועְדְגִנו

 יכתוב םֶיוַּב בֶרָח מיל כל תֹיָהְב יתְרתוהְו :הָוהְינֲאיּ
 ירְׁשֲא םֶש-ּוּבָשַנ רֶׁשֲא םִיּגַּב יתוא םֶכיֵמיִלּפ ּורָכְפ :תֹוִצְרְַּב

Ir 5 QF IoMSS 9 ,עַדְגֶא 16 6 (Anicopai ge) 5 ךֵלעֶנָא cf 16,455 | 

 < קזפ 16 6 אל | 1c 30 אלו, 6 אל ינאו | ז2 0+ הָרְוֲא 1 6 6 םֶרזא |
G|6 עדי | 14 * 61 6  dl 6 6 (dittogr?) | * prblcיתמחו |?  sol13 = 6  

 crrp; 6 orevaxthתייָהְו |  add || 15 516 Vrs5 69ג ךיתונבו, קצמ 'בס 'א 'גב  
 kai סף\טגסדו ; prps הָּמַשִמּו הָמש (?) || * nonn MSS 6YA 'גב | 9% >6(%) || 63

 יִתָמֲח | 16 * 16 68 יִצָח; 8 בערה | ל >6 | <? םֶכָּב, עפ ָךַּב | 561 6 6 ּויָהְו |
riuwphdouai oe |1 דל 61 6 | 7 *1 ךילע 6 6 | ל 6 או  | prb add65 <6  

 © 6 + אטא\606+ (ביִבָּסִמ) | Cp 6, 2 * 6 לע || * 1 םהילע (6) | 3 * 61 6 6 |
exc?6 | % 64 דאו | 4  MSSל 0 תֹוָאַנַל 8 תואָיגלו | 5 61 6 םסתמ  

sed 41 6 6 | * 41 66 * 2650 ומשיו  | (cf 6) | 5 °° <6 addּועְּדנְנו םֶכיִלּולְּג  
 6 | >6, prb dl | 8 * <6, prps היהו sed cf 13 | 1 םֶכָת-- | 9 * 6 6 6
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 תֹוֹנֹזַה םָהיניִע תֶאְו יֵלְעַמ רָסירׁשַאי הָגּוּוַה םֵּבִלתֶא ייֵּתְרַבְׁשִנ
 :לָכְל 'ּושָע רֶׁשֲא תועְרה לא" םָהיִנָפְּב וטקנו םֶהיִלּולְג ירחא
 תושעל יִּתְרַּבְּ יםֶּנֶחלֶא אָלי הָוהְי יִנָאְדיִּכ ּועְדְיְוופ :םָהיֵתְבעּוּת
 עקרו ְךְפַכְב הָּכַה הֹוהְי *יִנדַא רַמָאהְכיי פ ליתַאְזַה הַעְרַה םֵהָל
 בֶרֶחַּב "רָשַא לאָרְׂשִי תיּב 'תֹוֲעְר תובעת" ילא יחַא"רָמַאְו לג
 לוֿפי בֶרָחַּב בורָקַהְו תּומָי רֶנָּדִּכ קוחְרֶהְי> :ּולְִ רֶבַָּבּו 'בָעְרּב
 יִנָאְדיִּכ יםֶּתְעַרִיְוג :םָּב יִתָמֲח יִתיִלכְו יֵתּומִי ֲעָרְּב רּוצָּנַהְו 'רָאְַּגַהְ
 לא ם םֶהיִתוחְּבְזִמ תֹוביִבָס םֶהיִלּולּ ָֹותְּב םֶהיֵלְלַח תֹיָהְּב הוהְי
 תַחָתְו ןנער ץעילָכ תַחַּתְו םיִרָהָה יִׁשאָרולָכְּב הָמְר הֶעְבג"לְּכ
 :םֶהיֵלולִג לכל ַחֹויִנ חיִר םשּונתנ רשא יסוקמ יהָתְבַע הָלַא-לָּ

 ררבדממ משמו הָמְמׁשץראָהתֶא ית לע ידית ִתיְְּוי
 פ | והָוהְי ינאדיכ ּועְדַו םֶהיִוְבְשוִמ לָכְּב הָתְלְבְד

 "ָנרַא רַמָמהְּכ יסֶלָאְְֶב הָּתַאְו> :רֶמאָל יִלֲא הָוהְיְדרְַד יִהְיַי ל
 :ץֶרָאָה תפְנַּכ 'תעַּבְרַא-לע ץקה ' אַּב ץֶק לֵאָרְׂשִי תַמְדַאְל הָנהְי
 יִּתַתָנְו ךיִבְרִדַּכ ּךיִּתְטפשּו 'ִּךַּב יִּפַא "יִּתְחַלָשְו ךילע ץקה יהֶּתַע*
 יב לומְחֶא אָלְו לק יִניִע םּוחְת-יאָלְו ְיְתּובעוּת-לְּכ תֶא ל
 יִנָאדיִּכ יֹםָּתְעַדיִו ןייִהְּת ךְבותְּב ּךִיִתובַעותו ןַּתֶא ךִיִלָע 'ךיכְרד
 :'הָאְב הָּגַה הָעְר תֶחַא הַעְרי הָוהְי "ינדא רַמָא "הֶּכ* ם :הָוהְי
 הָריִפַּצַה האבל :"הֶאְּב הגה ולא לץיקה ץקה אָּב יאָּב ץקי5

 :יםיִרָה דֶהְאלְ 'הָמּוהְמ םוני יבֹוָרָק תַעָה אב ץֶרֶאָה בשזי ייל
 ּיֶּתְסַפְשּו ְּךֶּב יִּפַא יִתילְכְו ךילָע יִתְמִח ּךֶפֶשֶא בורקְמ הָתַע
 אָלְו יִניִע סּוחְתדיאָלְוִפ :ּךיְתובַעותלַּכ תַא ְךִילָע יִּתַתָנְו ְּךיָכְדדְּכ

dl3; 6 6שןגסא6 || =  cfיִרְבָשְּב  cf 5069 vel prps9 51+ יִּתְרַבָשְו  

prb dl | °° <6)8(, prb dl |6 6 | %5 61 6 6 | < 630 לכב | 10 °° >8(6),  
 זז 5 616 6 | ל AGA nN nN (60ץ6 (er | 51 לע 6 6 | 5 41 6 6 | * 41 6 6 |
 + 6 'רבג | 12 5 616 6 | ל 1 ? 6 6 םותי (טטטד60006\6ד0ו) | 13 * 1 6 8

prb dlc 6; 365 = 4 || 14 ** 8ועדיו | ל 16 6 לע | = >6 | 5% >6 | *  
 ;.terram hanc desolatam magis guam terr. Didl 1 ך רָּב--.. | Cp ץ,5*2

 6 63 רמָא |? dlc 6 | * ins c2MSS 6 אָּב f= 8 | 5 0 עפר | 3. 4 =
 in 6 0% 9 | 3 *6+ אָב | ל 8 יִּתְכַפָשְו | < 6 ךילע | 4 * 6 אל | ל >6 [
 == 12155 ףיִכְרְדִּכ | %1 6 63 תעדיו | 5 516 6 הכ יּכ | ל 46 6 | <" ><:
 ca 30155 6 רַחֶא קז תחא 8 תחת? | 6 >6 |? 4166; 3?קיִצַה |. <6
 ךילע, 4 38 | 56 | 7 = >6, קזמ cזזק; 1? ףיָלֶא אָב יִּכ ץפה אָּב (0*
 הרפצה; תסמת MSS ָךיִלַא) | ל 1 6 63 ברק | = 9(56) 'המ םוי; +1 םוי םויה

 המ || = >3; 8 1 םיִרָהֲה-לע cf 62566 | 9 * 6 אל.



 2 לאקזחי 7 ,5

 יםָתְעַדִיו ןינְהּת ָךְותְּב ךיִתבַעותַו ןַמָא ךָיְלָע 'ךוסרְדכ לָמְחֶא
 ץֶצ 'הָרפְּעַה הָטְצִי הֶאְב הגה 'םויה הגה :"הָכַמ הָנהָי ינֲא יִּכ
 אָלְו םֶהָמדאָ>  עַשְריהָטַמָל םקי ו יסָמְסָהיי ןדָּנַה חַרָּפ הָמַּמַה
 םויה יַעיִגַה תַעָה אביי A ּהְנְדאלְו םָהְמַהִמ אלו ףםנומהִמ
 : יֵהָנֹומֲה"לְּכ-לַא ןורָח יב לְּבַאְו-לַא רָכּומַהְו תַמְׁשִלַא הָנוקַה
 -לֶא ןוָזַח-יּכ םַתַיַח םיִּיַחְּב דועָו בוש אל כְמְמַהדלֶא רָכומַה יב
 ילוקתב יּוָעְקִת< :'וק חָתְיאְל ֹותיַח וָנֹוֲעַּב שיִאְו בוש י אָל ּהָנומָהילָּ
 בֶרָחַה 55 :"ּהנומַהלְּכלֶא יִנורַח כי יהָמָחְלַמ ףלח ןיאו לפה ןיִכָהו
 ריִעָּב רֶׁשֲאו תּומָי בֶרֲחּב הְָׂשַּ רשא תיָּבִמ בַעְרַהְו רָבָּדַהְו יץּוחַּ
 יניב םיִרָהָהְילֶא ּויָהְו םֶהיִטיֵלְפ מלו :ּנְלְכאי רֶבָדְ בַעְר

 םיְִּבדלְכְו הָניִפְרִת ידיה :ּונֹועְּב שיא "תומה םֶלָכ 'תנֲאַַה
 םיִנָּפלָּכ ילֵאְו תּוצָלִּפ םָתֹוא הָתְסַכְו םיקש ּוָרנָחְוִי םִיָמ הָנְכלּת
 םֶבָהְזּו ּוכיִלָשְי תֹוצּותּב םֿפְסַּכיפ :הָחְרָק 'םֶהיִשאָרְלֶכְבּוי הָשּוּב

 *הזהְי תֶרְבָע םּויִּב םֶליִצַהְל לכּוי-אל םֶבָהְּו םֶּפְסַּכ יהָיָהְי הָּדִנֶלי
 יִבָצּויפ :הָיָה םָנֹוע לושְכִמהיִּכ ּואָלַמִי אָל םֶהיִעָמּו ּועַּבׂשִי אָל םֶשֶפַנ
 ןב"לע וב ּושַע היית םֶתְבַעוְת יל ּוהָמְׂש ןואנל יידע
 לֶלָשְל ץֶרֲאָה יעְׁשְרלּו זַבָל םיִרָנַהדדִיַּב וויָּתַתְנּוי :הדִנְל םֵהָל ויִּתַתְנ
 *םיִציִרְפ יּהָבּואָבּו ינּופַצדתֶא ולח םָּהָמ יִנָּפ יִתּבְסַהְוי :ָהּולְלִחְ

 םיִמָד יטּפְׁשִמ ָּאלִמ ץֶרָצָה יִּכ יקותרָה הָשַעיי פ :ָהלְלחו
 יםֶהיֵּתְּב"תֶא ּוׁשְריְו םִיוג יֵעָר יִתאַבַהְוי סָמֲח הָאְלִמ ריִעָהְו
 םולְׁש ּושקבו לאב" *הדפק5 :'םֶהיַשְדְקִמ ולֲחְנְו םילע ןֹוֲאְ יתַבְׁשהְ

pb rsp |9 5 64 רדיּכ ₪ 4 8 'רֶדָכ יכ | 3 תעדיו | 4 63 הָּכַמַה;  
c7.12|זס * 6+ ץֶקַה אָב הָּנַה 6153) הוהירַמָא הכ יִּכ | ל 6 הוהי םוי, 14  

bקַה אָב יִּכ אָב הָּנַה | זז * >6, קזyנה  cf 2; crrp ?; 12 (6 61 ol?)66 <6  
cf 6 ai cuvrpiye |מ רֶבָשְי ' vel1 'מ רַב שנ  add || °° prps 'b bp; prb 

 6-5 crrp; 1? pr 'גו אל עשר (םֶנֹואנל cf 24) םָנֹומֲה ? לַּפְׁשִ) לַפָשְו | + >6, 1
dlc 6 | 13 * crrp; max part18155 59 חנ) || 12 * 6 הָנַה | ל  caהנ  (pr 

25S 606; שופ 1 קיִוֲחַי אל 2ןיְנָקִב) הֶנְקִמַב הָנֹוקַהְו 6( 623 | 14 *1 6 < 
 ועְקִּת | 1 4 6 6280 רֶפּושַב bel ןרקב ; קצק עיקֶת | = 1 cf( 6) קזל ּוניִכָהְ
 הָמְמלִ (6) יֵלְכ | ac 6 | 15 * 626 ץּוחמ | Plc Gt ּונְלַכִי | 16 * קמ
 ו ּוטְלְּפְִ | ל 16 6 לע | << >65 al; 6* (60) A  תומה) תויגה םיִנֹויְּכ |
 ,lcs ותומי 6 תיִמָא | 18 * 1 < 6 לעו | ל-ל 1 ? 6 6 שארדלָּכְדלַעְו | 10 ** 6

Th velכס *1? םִיְדְע 435 | 6 0  || addטח6קס 06 || °° >64;  
 וטש | < 016 6 | 2ז 0 ּוהולְלָחְ (א ַָה--) | 22 *11ב | ל 6 ?apuidrrwe 89*םיצרפ

add | * 31? "םיִצָרּ | < 1 הּוללחו | 2 = ? | * 41 6 6 | 24 ** >66, כזפ  
 יִתֹבְׁשַהַו ] 616 115 6 םּזע | 31'ִּדְקִמ | 25 *?; 6 5/0006 | "1 הָאְב צ| Nבת.
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 ׁשָקִּו הָיְהִּת הָעּומְׁש-ילֶא הָעְמְׁשּו אֹובָּת הןה-לע הוה :ןאְ
 לָבַאָתְיְךֶלֶמַה*ז :םיִנקְּזִמ הָצֲעְו ןַהֹּכִמ דבאת הָרֹותָו 'איִבָנִמ ןזָח
 הֶׂשֲעֲא יםָכְרּדִמ הָנָלָהָבִּת ץֶרֶאָהְיע ידיו הָמְמְׁש שָבְלִי איִׂשָנְו
 פ  :הָזהְי ינֲאיָּכ ּועְדָיְו םַטְּפְׁשֶא םֶהיִטְּפָשִמְבּו םֶתא

 בשיי יִנֲא שְֶדחל "הָשְמְחַּב *יִשָשַּב תיִשָשַה הָנָׁשִּבויָהוז 8
 :הָוהְי יינדא די 'םש לע ילָפתַו ינ יִנָפְל םיִבָשְוְי הָדּוהְי יגְקֶזְו יִתיִבְּ
 שא הָטַמְלּ ףינָתְמ הֵאְרַּמִמ* ׁשֲא-יהֵאָרַמּכ תּומָד הָּגַהְו הָאְרֶאְו
 יתיִנָבִּת לשווי :הלמְׁשַחַה ויֵעְּכ רַהֹו-הֵאְרַמַּכ הָלעַמְלּו ויָנְתּמִמּו
 םיִמָשַה ןיבּו ץֶרָאָהְדיִּבַחּוְר יִתֹא אָשִּתַו לישאר תַציִצְּבי יִנֲחקי די
 :תיִמיִנָּפַה "רעש חַתַֿפ-לֶא םיִהְלא "תוָאְרַמְּ הָמְלְשּורִ יִתא אָבִתַו
 םָש-הָּגַהְצ :'הָגְקִמַה הֵאְנָּקַה למס בשומ' םֶשרַשַא הָנופַצ הָגּוּפַה

 ךּב ילֶא רמו :הָעְקּכּב יִתיִאְ רָשא הָאְרַמּ לארי יהְלֶאידבּכ
 הָּגַהְו הָנֹֿפְצ ְּךָרָּב יניע אָׂשֲאָו הָנּופְצ ְּרָּב ךיניִע אָניאָׂש םֶרָא
 רַמאיַ* ם :יהָאַּבַּב הזה הֶאְנְקַה למס יִחָּבְזַמַה רעש ןֹופַצְמ
 -תיִּב רֶׁשֲא תולדג תובעת םיִשע ימֲהְמ יהָּתַא הָאֹרַהי םֶדָאְּב יֵלֵא
 תובעת הֶאְרִּת יבּוׁשָּת דועו ישְּדַקִמ לעַמ 'הקתרל 72 םישע ולֵאָרְׂשִ

 דָחֶארֶח הגהְו האָר רְֶמַה פיל יִתֶא אב = :תלד
 הָגַהְו יריקּב רּתְחֲאָו יריקְב אָגידרֶתַח םָדאְְּב ילא רָמאָיַ :ריִקב
 רֶׁשֲא יתֹועְרָה תֹובֲעוִּתַה-תֶא ּהֶאְרּו אָּב ייִלֶא רַמאיופ :ידָחֶא חַתַּפ
 ּהָמַהְבּו שָמָר תינְבַּת"לְכי הֵּנַהְו ּהָאְרֶאְו אובָאְויי :הּפ םישע םַה
 :ביִבָס ו יביבָס ,ריסה"לע הֶקֶחְמ לאְרְש תי ילּולג- לכי ץֶהַׁש

 : 'הלע תֶרַמְקַה ןנע רתע" די וִתרַטְקמ שיאו .םֶתיִנפל םיִדָמע

prb add ||ואצמי אלו | 27 ** >6,  exc ? JN]; prps26 *1 6 669 דלע | ל  
 5 1 6 6984 'רדָּכ | כ 8, ד * 6 יִשְמָחַּב | ל גש דָחָמְּב | < 51 6 66 יִהְתְו
 4 6 6 6 | < ₪ 6 6 | 2 * 41 6 6 || ל 16 6 שיא | << 16 6 וויָנָתָּמִמ | <3 >6 |
 3 * n Vrsּומְּד | ** 6 ישארב | < 155 טופ ft תֶאְרַמְּב | %16 6 'ַשַה | "1

cf3( אנקמה M55 Eddבשומ 6 הנקמה   c 68 dlימינפה; >6% ; 300? ||  
 36); sed ₪ 'גו WN omn add || 4 22155 66 + הוהי | 5 * 68 חֶרֶזָמַה | "ל 1
 46 | 658 תיִאְרַה | ל 6 םָה הָמ | =< 416 6 | +: קזק יִנְקֲתַרְל | < 1
 6 6 | 7 ** >6:; 61 | 8° <6, ;dl +1 רבע קז רתח | ל >6, 61; ₪ כז רתחאו 1

dlc 115 6 | 10 °° prb add;רבָעָאְו | < 6% 6 6 | 9 * ופ5 ? םֶדָאְִּב + 67 | ל  
 6 לכו םיִצּוקָש םיִלְבַה | ל >6 | זז < 65 60006 || ל dl c 6 | = 8+1 nֶרֹמְקַהְ

 הָלֹע; ןנע 26
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 *ךָשחּב םיִשע לֵאָרְשִי-תיב יגקז רֶׁשֲא םֶדָאַב ָתיִאְרַה ללא רֶמאָיַוי
 הָוהְי בע יּנָתא הָאֹר הָוהְי ןיֵא םיִרָמְא יִּכ ֹוִתיִּכְשִמ יִרְדְחְּבי שיא
 "רֶׁשֲא תל תֹוָבֲעּוְת הָאְרִּת בּושְּת דוָע יֵלֲא רָמאָיַיי ץֶרָאָהתֶא
 רֶׁשֲאי הוהָיתיִּב רעָש הַתָּק-לא יתא אביוצ  :םיִׂשע הָמֵה
 ם :ּומַּתַהתֶא תוּכַבְמ תובָשָי 'םיִשָּנַה םֶש-הַּנַהְו הָנֹופְעַהילָא
 תֹולדְּג תֹובֲעּוּת הֵאְרַּת 'בּושֶּת דוע יםָרֲאְדְב תיִאְרַה יִלֶא רָמאיַוי5
 -הֵגִהְו תיִמיִנָּפַה הָוהְיתִיְּ -רַעַתלֶא יִתא אָבְיַנַ :הלאמ
 שיא יהָׁשִמֲחַו םיִרְׂשֲעְכ ַַּבזַמַה ןיבו יֹמָלּואָה ןִיַּב היהְי ליה יחַתַפ
 יהָמְדָק יֹםָתיוֲחּתְׁשִמ הָמָהְו הָמְדְק םֶהיֵנְפּו הָוהְי לָכיַהלֶא םָהיִרחַא
 תושַעַמ הָרּוהְי תיִבָל קנה םֶדֶאֶֶב ָתיִאְרַה לא רָמאיוול :שָמָשל
 ובשיו סַמָח ץֶרָאָה-תֶא ּואְלַמדיִּ הָפ"ּושע רֶׁשֲא תובָעוְּתַהדיתֶא
 יהֵׂשעֶא נאם :יםָּפַא-לֶא הָרֹומְזַה-תֶא םיִחָלְׁש םנַהְו יִנַפיִעְכַהְל
 אלו לו לוק ינְזָאב וארו לומחֶא אָלְו יִניִע סּוחָת-אְל הָמֲחְב
 :'םתוא עַמְשֶא

 שיִאְו ריִעָה "תוּדְקְּפ ּוָבְרְק רמאל לודָנ לוק יֹנְזֶאָב אָרְקיוי 9
 ןוילָעַה ירֲעַׁש-ְרְּרִמּו םיִאְּב םיִׁשְנֲא הָשָש הָגַהְו ודי ֹותֲתְׁשִמ יֶלָּכ
 םֶכותַּב דָחֶאדשיִאְו ודָיַּב ֹוצָּפַמ ילכ שיִאְו הָנֹוֿפְצ יהנְפְמוירׁשֲא
 חּבְזַמ לא המעי ואבו ויָנָתְמְּב ירּפֹּפַה תֶסְק ים שובל

 תק רֶׁשֲא םיִדָבַה ד שָבלה ׁשיִאָה" -לֶא אקו תִָּבַה המ לא לע

 ְוְתְּב יריֵעָה ְּךוִתְּבי רבע יוָלֲא יהֶוהְי רָמאו+ פ :ֹויָנֲתָמְּב רָּּפַה
 םיִקְנאַּגַהְו םיִחְנֲאּגַה םיִׁשְנֲאָה תֹוחְצִמ-לַע ָּּת יִתיִוְתַהְו םֶלָׁשוְרי
 ריב ּוָרְבע יִנְְאְּב רָמָא הָלַאְלּו :הָבֹותְּב תושעגַה תֹובֲותַהלָּכ לע
 הָלּותְבּו ירּוחַּב ןקָז5 ּולְמָחִּתִלִאְו יםֶביִניִע סּוחָּתְדילַע ּוָּכַהְו ויָרֲחַא

dl5 >65; 81 6 6*ג הפ | לל 1? ּותָּבַשְל רֶדָמַּב | < 6 6 6 99 | 13  r2 
 c6 | 14 ** 6 הָנֹוּפַה ₪6 | ל 16 6 םיִשָנ | 15 * 652A + הפ . . לקָנַה =+ ג7 |

prb 616 5ד. חקס00ק₪א || 5 6[ 115 6,3* || 5  kal éri5 016 6 || 16 * 1+'פְב, 6  
 6 | %1 6 151155 Dlnmnwh | > dl 6 6 | 17 * 5155 Edd Er +דלָּכ | ל 8
 frt dl | > Tiq soph pr פא vel יֵּפַא | 18 4 1 6 6+ םֶהָל vel םתא | ** >6 )|
 Cp 9, 1 ** 6 np הָבְרְק | ** כזפ 404 ₪2 | 2 *1 6 6 'שַה | ל ₪ | 6

rodnpn (DB?) | >> 6S kai Ziuvn cargeipov | 3 * 6336 הנפה | % 6  

 הָלֲע |*?; 6* לע 6 6 | 1 6 6 םיִבּורְּכַה | % >5; 16 6 םָהיִלִע | * 6[ 103 |
 16 | 4 * 61 6 6 | * Q WY nonn Mss 61 ילא | <<>6 | % 6 תת( | 5* 0

 לֶא 628 לֶאְו | ל 0 ml: MSS םֶכְניִע | 6 * 1 6 65 בי.
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 -לַא ֹוָּתַה ּוילְע"רְׁשֲא *שיִאלָּכלַעְו תיִחָשַמְל ּוִנְרַהְּת םיִׁשָנְו ףַּפְ
 :תִיְּבַה נפל רֶׁשֲא יםיִנָקְּזַה םיִׁשְנֲאּב ללחיו ּלֲחְת שקמו ׁשָגִּת

 םיללֲח יתָחְצַחה"תֶא ואלו תִַבה"תֶא ָאְמִמ םֶהיֵלֲא רָמאַנז ס
 רַאְׁשאַנְוי םֶתּוּכַהְּכ יהו :לריעב ּוֹּכַהְו ּוֵאְצְְו ואצל
 תיִתְׁשַמַה הוהְי ףנדֲא ּהָהֲא למאָו קַעזֶאְו י"ל יהְְּפָאְו יינֲא
 :םלָשּוידלע ד ָךְתָמֲח-תֶא ךֶּכְׁשְּב לֵאָרְִ תיא תֶא הָּתַא
 :אלְמַתַו דֹאָמ דָאְמְּב לֹודָּג הָדּוהְיִו לַארׂשיזתיּב ןֹוע יֵלֲא רַמאי

 ץֶרָָה-תֶא הָוהְי בֶזָע ּורְמָא יִּכ יהֲפְמ הָאלְמ ריִעָהְו םיַמּב ץֶראָ
 םָּכְרַּפ לַמְחֶא אָלְו יִניִַע םּוָחָתיאְל יֹנַא-םַנְיופ :הָאר הָוהְי ןיִאְו
 יויָנְתָמְּב תָסָּקַה רש םיִּדַּבַה שּובְל שיִאָה הָגַהְויי :יִּתָתְנ םָשארְּב
 :יִנֲתיִוצ לרָשַאָּב יִתיִשָע רמאל רַבּד בישמ

 ןָבָאָּכ םיִבְרְּכַה שאְרְלַע בשא עיקרה-ילָא הֵּנִהְו הָּפְרֶאְוי 10
 ׁשֶבְלּוׁשיִאָה"לָא רַמאנ> :'ֹםֵהיִלֲע יהאָרְנ אָפַּכ תֹומְּד יהָארַמַּכ ריֿפס
 יִנָּפֶח אמ יבול תַחַּת-ילֲא לגלגל תוניּבלֶא אב ירָמאלו םיּּבַה
 םיִבְרְּכַהְוּי :יִניִעָל אב ריִעָהלַע קרַזּו םיִבְרְכל תוניִּבִמ שָאדיִלַחְנ
 :תיִמיִנָּפַה רַצְחֶהתֶא אמ ןְגְעַהְו שיִאָה 'וֲאבְּב יב ןיַמיִמי םיִדָמְע
 תִיָּבַה אליו תִיָּבַה ןּתְּפַמ ילע יבּורְּבַה ילַעְמ הָוהְידדוְבְּכ םֶרָיַו+
 םיִבָרָּכַה יִפְנַּכ פוקר : הוהְי דובָּכ ּהָנְנתֶא הָאְלַמ ר רַצֲחָהְו ןְנְעַה-תֶא
 -תֶא ּוּתַֹצְּב יהינ5 :רּבדַּב יש לא לוק הָנֹציִחַה רַצָחָה-רע עַמָשַנ
 םיָבְרְכַל תוניִּבַמ לגלנל תֹוָניֵּבִמ ׁשֵא חק רמאל םיַּּבַהׁשְבְל ׁשיִאָה
 יםיִבְרבַל תֹוניֵּבִמֹי ודָידתֶא יבּורּכַה חלׁשיל :ןַפֹואָה לַצֶא רגעי אביו
 יםיִדּבַה שב יִנָּפָחְלֶא ןתיו אָשיו' .םיֿבְרְּכַה תוניִּ רׁשֲא ׁשֲאָה"לֲא
 :םֶהיֵפְנַּכ תַחַּת םלֲא-דִי יתיִנְבַּת םיִבּורָּבל יאָר :אציו חקיו

 לֶצַא דָחֶא ןפוא .םיִבְרְכַה לָעֶא םיִנַפּוֶא הְְַָּא יֵּגְַו הָאְָא
 6 ל שיא prb dl 6 6693 || > prb dl; 67%; 6* om םישנא || 5 6 (שש 6 ד.
 oix., sed dub || 7 * 6 תוצוחַה 560 1 6 4 || °° crrp; prb 16 S(cf 62) וּכַהְו גאָצּ
 ריעב | 8 == add, dlc 6 (l vel c MSS 36 NW] vel 6 Q MSS רָאׁשִנְ) |

prb 1 cf 7,23 |יו לפָא 6! 128 | 5 6 6 6 | 5 01 6 6 | 9 * 66ג הָאְלִמ יִּכ  
 ;b crrp ו סַמָח cf 7,23 6 Gdikiag (+ kai 6א000001066) | 10 ** 8 אלו |

Cp ro, r 2]רשא לכ |  mlt MSS Vsכַּאר, Q al MSS3 | * ] 6 א < ** rr 
 2 (6) | ל 81 6 6 | 5 41 6 6 | 5 6*ג ויל | 2 * >8(6) | * prblc 634 רָשַא
 ה | < 1 6 6 םיבורכל | 3 *> ?; ₪ 4: 93 | 16 5(66) אזבּב | 4 *?; 81 לע

 1 | ל 16 6 םיבורכה | < 6( לֶא ₪ 93; ₪6 1 לעַמ 618 | ל *
aad | 8 * ?; fit 693+ 6%6 | ל-ל 61 6 6 | < 1 6 17155 'רּפל = 2.6 | ©  > 

Vrs nih cf 83 ] 9 * <5.הָּנהְו אָרָאְו | ל קזפ 1 6  
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 םיִנפֹואָה הֵאְרמּו 'דָחֶא ביָרְכַה לָצֲא דָחֶא ןפֹואְי דָחֶא .בּוְרְכַה
 הָיָהְי רֶׁשֹאַּכ םָתְַּבְרַאְל דָחֶא תּומּד םֶהיִאְרִמּו< :שישרת ןֶבָא ןיֵעְ
 ּּבָסִי יאְל וכלי םֶהיִעְבְר תַעּבְראלֶא םָתְכָכְּביי :ןֶפּואַה ְּךוָתְּב ןַפואָה
 ובָסְי 'אל ּוכְלֵי וירחא שארֶה הָנפַיײרַׁשַא 'םוקֶמַה יִּכ 'םֶּתְכֶלְּב
 םיִּנָפּואְהְו םֶהיִפְנַכְו םֶהיֵדיְו יַהָּבִגְ יטְרָשְּבדלָכְוי< :יםָּתְכְלּב
 אָרוק םהל םיִַּפואְל וי :"םֶהיִּנפּוא םְעַּבְרַאל ביִבָס םִיַניִע םיִאָלִמ
 בּורָּכַה יִנּפ דָחֶאָה "יֵנּפ דַחֶאְל םיִנָּפ הָעְּבְרַאְוי+ :יִנזאְּב לֵגלַגַה
 :רֶׁשניִנְּ יִעיִבְרֶהְו הָיְרַא יֵנּפ ֵׁשיִלְׁשַהְו םָרֶא יֵנּפ נְׁשַה נפו

 תָכָלְבּ :ֶבּכירַהְנּב יִתיִאָר שא היחַה איה םיִבּרכַה וי
 םֶתיִפְנּכתֶא םיִבּורְּכַה תַאְׂשִבּו םָלְָא םייִנַפֹוֲאָה וכי םיִבּורְּכַה
 םֶדָמְעּבל :יֹםָלְצֲאַמ םַה-םּג יםִינפואָה ּוּבַפִיזאְל ץֶרָאָה לעַמ םּורָל
 דוָבָּכ אציו :םֶהְּב הָּיַחַח חּוְר יִּכ םֶתוא ּוּמֹוֲרָי םַמּורְבּו ּודמעי
 םיִבּורְּכַה ָאְׂשוופ :םיִבּרְּכַה-לע דמעיו 'תִיָבַה ןּתְפַמ לַעָמ" הֶנהְי
 םֶתמָעל ייִנַפואָהְו םֶתאַצְּבי יִניִעָל ץֶרָאְהְדִ ּומוריו םֶהיִפְנַּפתֶא
 םָהיֵלֲע לאריה דובָכּו יֵנֹומְדַּקַה הָוהְי"תיִּב רעש 'חַתַּפ פירמע

ee eos 

 יעברו דאל םיִנָּפ הָעְברַא יהָעְבְרַאיי :הָמַה .םיִבּרְכ יִּ יכ עראו
 הָמַה םֶָהיֵנּפ תֹוִמְדּו :םֵהיֵפְנַּכ תַחַּת םֶרָא יֶדָי תּומְדּו דָחֶאְל םִיֿפְנַּכ
 רְבע-לָא שיא 'םתואו יםֲהיֵאְרַמ רָבָּכְדרַהְנְ לע ל יִתיִאְר רֶׁשֲא םיִנָּפַה
 ובלי ויָנּפ

 יֵנֹומְּקַה הוהְי-תיִּב רעָשְלֶא יִתֹא אָבְּתַו ַחּור יִתוא אָאִּתַוי 1
 הָאְרֶאְו שיא הָשְמַחַו םיִרָשָע רַעָשַה חַתָפְּב הָּנַהְו הָמיִדָק הָנֹוּפַה

 77 5:7 פ  :םָעָה יִרָשּוהָינְּבְַב והְיְטְלְּפתֶאְ רֶועְְָּב הָינזאְיתֶא םֶכּותְב

 -תצע םיצעיהְו ןוא םיבשתה .םיִׁשְנֲאָה הָלֶא םֶדָאדְּ ולא רַמאַּו

 ריִּסַה איָה יםיּתְּב תֹוָנִּב בּורְקְב אלי םיִרְמֲאָה :תאּזַה ריעְּב עֶר

g °° <6 cf 8 | ro INN cf6 || rr * nonn MSS Edd 367% אל || ל <8 | 
  ** 4 6 6 | 1אלו | * >3 | ז 636 | 41 6 nonn MSS Edd Vrs 2'מה-לֶא 1 5

 |  | 13םָתֹּבַנְו | << 6 םינפואה תעבראל; ₪ 61 'פוא )e! )cf 1,18ץ םֶהיִּבַגְו
14 <6)%( || * prbdlcs || b-b prb 16 5 ינשהו || 15 ?; <6; pb 1 הָמַהְו cf 20; 
frt v 15 add | 16 * 6 םֶהיִנָפוא | *? >6(%); םה םנ 3 | :7 וםָּתִא | 18 °° fit 

  | 20 630'פואָה 'צבו | ל 16 63 ודמעיו )¥  | :9 = 5 )cfן 6 6 תִיָּבַה ןמ
 ) cf 22 | 2x * >60, prb add || * 6 drt, | 2 22 5 01 6 668( | * 16 660'הנדלע

 בורקמ אלַה  || 3  prps (cf 6)הוהי +  1 65 ‘lexoviov | 2 65זז,  | Cpהָמָהְו
 . 2םיִּתָּכַה ּונְבָנ
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 ֵפִּתַ :םָדֲאָּב אָבָּנִה םָהיֵלֲע אָבְנַה ןֶכָל* ם :רֶׂשְּבַה ּונְחַנֲא
 'תיִּב םָּתְרַמֲאי ןּכ הָוהְי רָמֶאזהְּכ רמָא יִלֶא רֶמאָיַו הָוהְי ַחּוָר וֵלָע
 ריִעָּב ימָביִלְלַח םֶתיֵּבְרה5 :ָהיִּתְעַרי יִנֲא םֶכֲחּור 'תָֹלֲעָמּו לֶאָרְשִי
 הָוהְי יינדַא רמָאהְּכ ןַכָל7ל ם :לָלָח ָהיֶתוצּוח םָתאֵלַמּו תאָּזַה
 םָכְתָאְו ריִפַה 'איִהְו רָשְּבַה המה ּהָכותְּב יַּתְמַש רֶׁשֲא םָכיֵללֲח
 :הוהְי יא םָאְנ םֿכילע איִבָא בֶרָהְו םָתאֵרְי בֶרָח :ּהָכֹוּתִמ 'איצוה

 םָכְכ יִתיִשָעו םיִרָזדִיְּב םֶכְתֶא יִּתַתְְו ּהָכּוַמ םֶכְתֶא יִתאַצֶהְ
 םֶּתְעַדיְו םֶבְתֶא טוּפֶשֶא לֵאָרְׂשִי לּובָנ-לַעי ּולפְּת בֶרֲחַּביי :םיִמָפָׁש
 ּהָכֹותְב וה םָּתַאְו ריס םֶכָ הָיִהְתְ"אל איה :יהָוהְי יִנָאדיִּ
 הוהְי יִנֲאיְּכ םָּתְעַדיִנ* :םֶכְתֶא טּפְׁשֶא לֵאָרְׂשִי לבא רשכל

 רֵׁשֲא יוגה יִמְְּׁשַמְּו םַתיִשָע אל יֵמְפׁשַמּו םתְכלֲה אֶל קָחְּב רש
 לֹּפָאְו תֶמ הֶיָנְּב"ןָב ּוהָיְמְַפּו יֵאָבנַהְכ יֵהְיְוי :יםָתיִׂשֲע םֶכיֵתֹוביִבְס
 הָשע הָּתַא הָלָּכ הֹוהְי גרא ּהָהֲא רַמאָנ לוג לוק וקעְזִאָו יל
 פ | לֶאְרְשַו תיִרֲאׁש תֶא

 יִשְנַא "ָּךיָחַא ךיָתא םֶדָאְָּב :רָמאָל יִלֲא הָנהְיְרַבְד יהי
 קחר םלָשּורְי יָבְׁשְי םֶהָל ּורָמְא רֶׁשֲא הָלָּ .לֶאְרְשי תיּב"לָכְ יִּדַתְלאְנ
 -הָּכ "רמָא ןכְל* ס :הֶשְרומל ץֶרָאָה הָנְּתַ איה ּונָל הֶוהְי לעַמ
 יֵהֲאְו תוָצְרַאְּב םיָתוציִפַה יִכְו םִיּנַּב םיִּתְקַחְרה יֵּ הָוהְי יינַא מא
 -הָּכ ירָמָא ןכְליז ס :םש ּואָּבְִרָשַא תּוצְראָּב טעָמ שקמְל םָהְל

 -ןמ 'םָכְתֶא יִּתְפִסֲאְו םיִמעָהְִמ יםָכָתֶא יּתְצַּבִקְו הוהְי "יָנדַא רֵמָא
 "ּואָבּוי :לָאָרְׂשִיתָמְדַא-תֶא יִסָכָל ּתַתְגְוסֶהְּב 'םָתֹוצְפְנ רשֲא תֹוצְרֲאָה
 ֵּתַתָנְויפ :הָּנִמִמ ָהיָתֹבֲעוִּת"לְּדתֶאְו ָהיצּוקְׁשלָּכזתַא ּוריִסַהְו הָמַש
 ןְבָאָה בל יִתֹרְסַהו 'סֶכְּבְרקְּב ןַּתֶא הָׁשְדֲח חּורְו ידָחֶא בל םֶהָל
 יטָּפְׁשִמ-תֶאְו ּוכלו יִתְקְחְּב ןעמְל= :רָׂשְּב בל סֶהָל יִּתַתָגְו םֶרָשְּבַמ
 -לֶאְנ יי :יםיִהלאָל םָהָל הָיְהֲא ינֲאו םָעְל יִלדּוָהְו םֶמא ּוׂשֲעְו ּורָמָשְי

 5 = 8 יִנָּב םֶּתְבַהַא | ? 6? תוצעמ (סוס/00גוש) | 6 * קזל ! םֶכיִתַמ, 6
érardtare GAA epo-םיִלָלֲח | 7 + 61 6 6 | ל 6  b'1? c Vrsע6אקס06 טגשטע |  

prb8 6 | זס ** dlcאיצוא |  vevdare || = KO Nini | %16 ca 5oMSS Edd Vrs 
 add. cf 11sq || rr. 12 <65 || rr *1 6 6%34 'ת אל | 1 'גrלע; 655 יִרָהְלִע |

Var m3 |P dlc 6 | 15 * <51155 66 | 66%3ל) (₪) | 13 *  add; ° 
"ac 6 |ול 51 וקמב | 4 >6; 17? ּונְל אלַה | 16 * >81155 369 |  ses 

 17 * >103155 3 || * alc 6 | 5 6 DN | 4 6 םיִּתְצַפַנ צו םיִתֹוציֵפַה | * 6
 םֶהְל | צָפ *1 6 3155 8 שֶדָח ;cfd 66 רַחַא | ל 1 6 Or mlt MSS םָּבְרְקְּב 6

ft sic 1 | 2r 7.(8*--) + חוהי םָאָנ ,  (év abroic) 369 | 20 6A 



 758 | לאקוחי 1 3

 = יִּתַתָנ םָשארְּב םֶּכְרּד ףלה םָּבְל םֶהיִתובְעוְתְו םָהיִצּוְקְש בל
 יִנַפּואָהְו םֶהיִפְנַּכ-תֶא םיִבּורְּכַה ּואְׂשיו* :הָוהְי ינדַא
 יש רֹובְּכ לעַַ 3 :הָלְעָמְלִמ םָהיֵלע לֵאָרְׁשִיײיַהלֲא דֹובְכּו םֶתַמְעַל
 יִנְתאָשנ ַחּוְרְו+ :ריעָל םָדָקִמ רֶׁשֲא רֶהָה" "לע רמעיו יריעָה ךות לעמ

 למ לעג" יםיָהלֲא חב הָאְרמַּב* הלּונַה-לֶא ימי יֵנֲאבּת
 רֶׁשֲא הָוהְי ירָבּדלְּכ תֶא הָלּוגַה"לֶא רֶבַרֲאְו* :יִתיִאָר רֶׁשֲא הָאְרַּמַה
 פ  ויַנָאְרָה

 ייֵרֵּמַה-תיּבי ךותּב םִנָאדןַ> :רֶמאְל יִלֶא הָוהְידרַבְד יקיני 2
 עמשל םֶהָל םיִנָזָא ּואָר אָלְו תואר םֵהָ םיניע רֶׁשֲא בֶׁשי הָּתַא
 = לכ ךל השע םֲאְרַב הָּתַאְוו ס :םַה יִרָמ תב יִּכ ּועַמְׁ אל
 םָהיִניעל < רֵחַא םוקְמְדלֶא ד ְךֶמוקֶמִמ יֵתיָלָגְו םֶהיִגיִעְל םָמּוי *הָלְגּו הָלֹונ
 םַמזי הלוג ייִלָכּכ ףךילכ תאַצֹוָהְוצ :הָּמַה יִרָמ תיִּב יִּכ ּואְרָ ילוא
 םֶהיֵגיעְלפ : יהל יִאְצומְּכ יםהיניעל בֶרָעְב את הָּתַאְו םֶהיִניִעְל
 יהטלעב אָשִּת תב"ע יָתיִניעְל :ֹוּב תאוה ריִקב יְלירְתֲ
 תיֵבָל ְּךיִּתַתְנ תַפומדיִּכ ץֶרָאָה"תֶא הָאְרִת אֶל הָּסַכְת ְּךיִנּפ 'איצות
 םֶמֹוי הָלֹּונ ילְכַּ יִתאַצֹוה יִלָּ יְיָ ירשאּכ ןַּכ שַעֶאְוז :לֵאָרְׂשִי
 יִתאָשנ ףתָּכילע ייתאצוה יהָטְלעְּב ִיְּב ריקב יליִּתְרַתַ בֶרָעְבּו
 אלה םֶדָאְֶַּבִפ :רמאל רֶקְּבַּב לא הָוהְי-רַבְד יִהיַו> פ :םֶהיֵנֹיֲעְל
 םֶהיְלא רָמָא יי :הָשע הָּתַא הָמ יִרָּמַה תיִּב לֵאָרְׂשִ תיֵּב ְּךיָלֲא ּוָרֹמֲא
 תיָּבד לָכְו םָשּוריִּב התה אָשַמַה איִׂשָנַה הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא הכי
 ןּב יתישע רשאכ יָכְתַּפֹומ יִנֲא ירֹמֲאז :םֶכֹותְב הָּמַהְ"רֶשַא לארי
 ףַהָללֶא יםָכותְּבְדרָשַא איִשָּנַהְו :"וכַלַ ייבׁשב הָלּוגַּב 'םָהְל הָשָעִי
 רֶׁשֲא ףעַי הָסַכְי ויִנָּפ ֹוב 'איִצוַהְ יורְתְחְי ריקְּב 'אציו יהטלעב אָשי
 ׁשַפְתַנְו ויֵלע יִּתְׁשְר"תֶא יּתְשַרַפו :ץֶראָה-תֶא יאּוה ןיעל* הָאְרְידאְל

 21 * crrp; prps יִרָחַא הָלֲאְו ;cf BV |Pdlc 6 | 23 = crrp 6 'עה ךותמ
 ft 1 [יִנֹמְדְּקַהְ] רעשה חַתַּפַמ ve 'גו חַתַּפ לעמ cf 10195 | 24 * 6 66 וו א.

Cp, 26קפ 'לא ((תֶאְרַמַּב) הָאְרַמַּב | = 66 לעַמ לעַאו | r36 || ל* ק cf 
 - dadbikidv avtdv, prps םֶהיֵתֹובֲעֹוּת | ל 16 Vrs דאו | 3 * 41 6 6; 5 ָתיִלְגְו |

cf 6 Co bcמ 1 הָלוּגַב אָצְויְּכ rל >8 |> | 4 * 6 יִלָּכ | ל 698 | << ק 
 ,EKTOPEUVETAL atxudAwroc 59 | 5 * ףל >5 | ל 16 (Vrs ny | 6 *>3; 8 ּךיִלָּכ

a1 61 | ל 65 'עב\ו || * 16 636 אֵצַת | 7 * 6 'א"לֶכָּכ | ל 630 הוהי יִנּוִצ | <  frt 
nib? |זז * 6  || fit addזז 8 =  ro.יִתאָצִי |  Vrs65 | %65 עבו | < 1 6  

 ל םספמ MSS Edd 3 םֶכָל | < <3, prb dl | 5 3 'ִת | 12 * 3 םֶכְכּותְּב ן| * | <
cf 68 |6 לע | = 63 'עבו | 5 16 9''686 אצי || < 1 6 68 רתחָי | '1 תאָצְל  

 5 1 6 6 ?jpn | ל-5 61 6 35 6( 13
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 םָׁשְו הָאְרואְל ּהָתֹואְו םיִּדשּכ ץֶרֶא הָלָבְב ּוָתא יִתאַבַהְו יָתָדּֿצְמַּב
 ַחּוָר"לְכְל 'הָרָזָא ויַּפנַא-לָכְוי יהָלְזַע ויָתֹביְִס רֶׁשֲא לכְו+ :תּוָמָי
 םיוּב םתוא יִציִפֲהַּב הָוהְי יִנָאיִּכ ּועְדיויפ :םֶהיִרָחִא קיִרָא בֶרֶחְו
 בעמ בֶרָחַמ רָפְסִמ יִשְנִא םֶהַמ יִּתְרַתוהְו :תווָצְראְּב םָתֹוא יִתיִרז
 ועְרְיְו םָש ּואְּב-רׁשֲא םִיגַּב םֶהיִתֹובעוּת-לּכיתֶא 1ּרפסי ןעמל רָבּדַמּ
 לאב :רמאל יִלֶא הָוהְידרַבְד יהיניז סם  :הָיהְי ינאי
 ְּתְרמֲאְופ :הָּתְׁשִת הָנָאְרַבּו הָזנְרְּב יֶּיִמיֵמּו לָכאּת ישַעְרְּב ְךְמְחַל
 תַמְדַא-לָא םלשּורי יבָשוילי הֹוהְי ייִנדַא ֹמָאזהּכ ץֶרָאָה םַעְלֶא
 םשת ןעמל ּוִתְׁשִי ןומָמְשְּ םָהיִמיִמּו ולא הָגֲאְדְּב םֶמֶחַל ילֶאְרְשְי
 תובָשוֶּנַה יםיִרָעָהְנ :ּהָּב םיִבָשּיַהדלָּכ סמֲחַמ יהָאלַמַמ ּהָצְרַא*

 פ | והָוהְי יִנאיִּכ םָּתְעַדיְו ִהָיְהְת הָמָמָׁש ץֶרָאָהְי הָנבַֹחַּ
 -לַע םֶכָל יהּנַה לֵׁשָמַה הָמ םֶדָאְָּב < :רֶמאָל יִלֶא הָוהְיהרַבְד יִהיַויי
 רַמָא כל וחיי דָבָאְו םיִמָיַה ּוכְרַאְי רמאל לֵאָרְׂשִי תמדא
 ילָשָמְידאְלְ הַּה לָשֶמַהתֶא יתַּבָשַה הְוהְי יינדַא מֲא-הכ םָּהיֵלֲא
 :ןוזָח"לְּכ רָב םיִמיַה וברק םָהיֵלֲ רֵּבַּדימֲא יב לֵארְׂשיְּב דע ּוָתֹא

 :לֶאָרְשִי תי וב קֶלָח םסקמו אָוש ןוזחלְּכ רוע הָיָהְי אל 5
 יִּדָשֶמִת 'אל 'הֶשְעַיְו ירָבָּד רָּבדֲא ירָשַא תֵאי רֵּבַרֲא הָוהְי יִנֲאויּכפ
 :הָוהָי יינדא םָאְנ ףויתיִׂשעו רֵבָּד רּבַדֲא יִרָּמַה תיִּב םּכיַמיִב יִּ רוע

 לַארׂשיהתיב הֵּנַה םִנָאְדּבל :רמאָל יִלֶא הָוהְירַבְר יָה ּפ
 אּוה תוקוחר םיִּתעְלּו םיִּבַר םיִמָל הזח אֹוָה"רְׁשֲא ןיִזָחַה "םירָמא
 -לָּכ דוע יִּרׁשְּמִת"אְל הוהְי ייִנִדַא רַמָא הָּכ םֵהיֵלֲא רֵמֲא כל :אָּבְנ

 פ  :הָוהְי "יָנדַא םֶאָנ יהׂשֶעְו רָבָד רּבַדַא רֶׁשֲא יָבָבּד
 יִאיִבְנילֶא אָבָּנַה םֶלָאְרְּב* :רמאל ילֲא הָוהָי"רַבְד יהי 3

 הָּכג :הָוהְירַבְּד ּועָמָש יםָּבְלִמ יִאיִבְנְל ָּתְרַמֲאְו יםיִאָּבּנַה לֵאָרְׂשִי
 13 5ּהַּב | 14 3 ס ורע; 1c % ויִרְוע ] ₪ 35 ut לה ויִקְַחְמּ 6

MSSהָרֹוָא | 16 םסתמ  Var®לכ >0 | <  GvriiauBavouévoug aUTodD;ח6עד06 ד.  

add cfg | 1g * dl63% בערמו | 18 * ?; קש 1הַדְעְרַּב | * 65 םימהו | = תל  
prb c nonnתיִּבדלֶא) | =< 1  vel fit41 6 6 'דא-לע  frt add (in6 | ל  c 

cf 19 || 22 * <6||הָאלָמּו םֶצְרַא || 20 * 1 קזט 6 66 םֶהיֵרֲעְו | ** 468 ?  MSS 
dub; 3 27 4  אa\ xanpés;4 6 | ל 6יִתֹבַׁשַהו | 6 שי תיִּב | 5 cל >6 61 | 23 *  

 זק אָבּו (ג1 רַהָמּו); 1 + ןוכְנְו | 24 686" יֵנְּב | 25 ** >5; 6 יֵרָבְּד |
 ל >6 | * 63 הָשַעָאְו | 41 6 Vrs אלו || * 1 'ָּמִי cf 6, 63 ךשִמָא | '>8 | £6

‘ldp. 6 raparikpaivwv || ? 6+1 יִרָמַה;א 6 016  "alc 6 | 27 * ftיתישעו |  
 רֹמאָל | 28 5 81 6 6 | * 1 'מי ₪[ 6 | < 6 רָּבַדַא | % 6 השעאו יש יִתיִשִעְו | < 41

 < 6 | Cp 13, 2 51 6 09* עפ לע || ל | אָבָּנַה ₪ 6 | < 1 6 6 םֶחיִלַא
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 רֵתַא םיָכְלֵה רֶשֲא 'םיִלְבְּנַה 'םיִאיִבְגַה-לע יה הֹוהְי יֵנדֲא רמָא
 2 יָה לֶאָרְׂשִי ךיאיִבְנ תֹוָבְרֲחָּב םיִלָעְׁשְכ :יּואְר יִּתְלבְלּוז 'םָחּור
 *הָמָחְלַמַּב דמעל* לֵאָרְׂשִי תיּב"לַע רֶדָנ יֹּורְּדנִּתַו תֹוצְרְּפַּבי יםֶתיִלע
 אל הָוהְיַו הָוהְידֶאְנ םיִרְמָאָה יבְְּכ םֶסַקְו אש ּוזַח5 :הָוהְי םוְּב
 בֶזִּכ םסקִמּו םָּתיִזְח אְוְׁש-הוֲחמ יאלה :רָבָּד םיקל ולחיו םֶחְלש
 רמָא הָּכ כל פ :"יִּתְרַבַ אל יִנֲאְו הָוהְידֶמְנ םיִרְמָאְו םּתְרַמַא
 םָאְנ יםָכילַ יִנָנַה ו יכל בז יםָתיִזִחְ אְוש םֶכְרָּבַּד עי, הוהְי ינדַא
 5זּכ םיִמָסּקַהְו אש םיִזחַה .םיִׂשיבְנַה"לֲא יִדָי יהָתְיָהְופ :הוהְי נא
 תַמְדַאדלֶאְ ובַתָּכִי אל לָאְרְשידתיּב בָתְכְבּו ויָהידאל יִמַע יוס
 ועָמַה ןעלבּ ןעיופ :הוהְי *ינדא יִנֲא יִּכ יעדיו אבי אל לֵאָרְׂשִי
 ותא םיִחָט 'םָּנַהְו 'ץיח הָנּב אּוהְ םולש ןיִאְ םולש רמאל יִמַעדתֶא

 ינְבֲא יהָנַּפַאְו מוש םֶשָּהָיה לפיו לָפת יְִטיֶא רֶמָאיי לַּפִ
 אלה ריקה לָפָנ הָּגַהְוי* ם יעקב תורָעְס חּיִרְו הָנְלּפַת שיִבָנְל
 יינדא רַמֲא הָּפ ןכְליפ = = :םָּתְחַט רֶׁשֲא חיִּטַה הָיִא םֶכיֵלֲא רֶמָאְי
 יִנָבַאְו הָיְהְי יִּפַאְּב ףטש םָשְגְו יִתְמֲחּב תִרְעְסדַחוְר יִּתְעקִבּו הֹוהְי
 לָּפְּת םֶּתְחַט רֶׁשֲא ריִקַהדתֶא יִּתְסַרֲהְוצ : יהל 'הָמַחְּב ׁשיִבָנלֲא
 םָּתְעַיִו יּהַכֹותְּב םֶתיִלְכּו 'הָלְפְגְ ודסי הָלְגְנְו ץֶרֲאָהילֲא והיִּתְעַּגַהְו

 יראו פת ותא םיִחָטַכּו ריק יִתְמֲחתֶא יִתיִלכְויצ :הָנהְ ינאי
 -ילֶא םיִאּבִַּה לֵאָרְׂשִי יִּיִבְּב8 :ֹוִתֹא םיִחָטַה 'ןיִאְו ריקה 'ןיִא םֶכָל
 :הָוהָי ליִנדִא םָאְנ םלָש ןיִאְו םֶלָש 'ןוזח ּהָל םיִזחהְו םלֶשְּרִ

 תֹואְּגנְתּמַה מע תֹונְּלַא ּךיִנְפ םיִש םֲאְרָב הָּתִאְי8ז | ם
 תוָּפַתְמלַוה הֹוהְייירֲרמָא"הְכ ראי :ןהילע בנה הב

 ; | 97 <66; add || °° crrpשק; 16 6 םיִאָּבְנַה 5 | 4 16;6>* | 6 586 3

 ו םָּבְלַמ | 4 >6; קזל 1 | 5 *1 ? 6 6 ודמע | ** 1 6 ּורָדָנ אולו (ט =) ץֶרָפַּב
cf 630(|( 6) | 6 = >8 1 ומסק cfיִרָמֹאָה ?) ומק אל D2060 ייפ | << 6  cf 

dlc 61 rrp? cf 6 |6 6 רמָא | ל  prb add | 8 * prb ins7 5 >8 | לל <6;  

 8j°1c<4 טמפ לע | * 41 6 6 | 9 *16 6 יִתיִטנְו | * 1 6 "Vrs | 5 3 ךותּב
etl ftח 1 ריק ' + DQ);5 6 ּועְִיְו | < 8 6 6 | זס ** ?; 6 'בָּכ  | év raideiq6  

 ריִקַהְּכ (יִמִע) אּוהו | ל >6, 1 ₪ 6 68 הָמַהְו | זז * 41 c 63 | * 3 הָּנַה 6 הָיָה
cf 3|1 יִנְבַאְו  sed dl et115 6 הָנִּתֶאְו  > || cf 13 et 6 (praem y)היה  + | 

prps JN) cic duvréAetav,4[ עֶקָּבִּת | 13 * 416 6 || ל 8יִתָמַחַּב | *6 0 0  
per Aérxwv1? הנפת 6 זז | 14 * 6 לע | ל ?1 לָפָנְו | < ?1 וכותב, 6  

6 * 16 | cfהיַאן:e(תַּמַכֹותְּ) | 55 *8 רָמָאָיְו 6412 | ל 16 3 היא  
OEP | 18 * 41 6 6.לע | ל >6|| 5 61 6 6 | ד  
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 הָמֹוק"לְּכ שאָר"ילַע תֹוִחָפְסִמַה תֹוָשעְו ייִדָי יליִצַאילָּכ לע תֹותָבְכ
 :הָנייַחְת יהגכל תושָפְנּו יעל 'הָנְדַרֹוצְּת יתֹוׁשָפָנַה תֹוָׁשפְנ דךֵדוצְל
 תיִמָהְל םָחל יִתותּפְבּו םיִרועָש ילַעָשְב ימַעְדְלֶא יתא הָנללֲחְַוופ

 סבב הנחת" רֶׁשֲא תשְפְג תָיחְלּו הָנּומְתאְל רֶׁשֲא תוׁשָפנ
 דיִלָא יֵנְנַה הֹוהָי יָֹוַאורְמָאהְּכ ני ם  ובָוְכ יעְמְׂש יִמַעְל
 'תוחְרְפְל תֹוׁשְפְנַה-תֶא 'םָש תֹוְרְצִמ הָנַּתַא רֶׁשֲא הָנָכיֵתֹוְתְּסִכ
 םָּתַא רֶׁשֲא תֹוׁשָפּנַה"תֶא יִּתְַלְׁשְו יםָכיֵתְעֹורְז לעַמ םֶתֹא יָּתְעַרְקְ
 יִּתְלַּצַהְו םָכיֵתְחְּפְסִמ-תֶא יִּתָערקְויי :*תוחְרַפָל םיִשְפְנ-תֶא' תוָדדְצִמ
 :הוהְי יִגַאיִּכ ןֶּתְעְדיְו הָדְצְמִל ןָכְדָיְּב דוע ּויָהידאלְו ןכְימ לַמַעתֶא
 עֶׁשְר יִדָי קּזַחְלּו ויָּתְבֲאְכַה אֶל יִנֲאָו ירק | קידצדבל תוָאְכַה ןעי?

 םֶסקָו הָניַוִתַת אל אַש כל :'ותיִהְל עֶרָה כד בשילב
 :הָוהְי ינאי ןּתְעדיְו ןָכְדיִמ יִמעְדתֶא יּתְלצַהְו דע הָנְמְסְקִתִאְל

 יהי פ  ייִנְפָל ובשיו לֶאְרְשְי יִנקּזִמ םיִשְנַא ילֶא אוָבְיַנ י 4
 -לע םֶהיִלּולִ ּלַעָה הָלאָה םיִשָכַאָה םֶדְְָּבִי :ראל יִלֶא הָוהְיירַבְ
 ןַכְלי :םֶהָל ישְרְּדִא ׁשְֶּראָהי סהיִנָּפ חַכְנ ּוגְתָנ םֶנָע לוָשְכִמּו םּבִל
 תיּבַמ שיא ׁשיִא הוהָי יָנַֹאורָמָא-הְּכ םֶהיֵלֲא ָתְרַמְאְו ימָתֹוא"רָּבַדי
 חַכְנ םיִשָי ֹונֹוֲע לָׁשְכֲמּו וּבְלדלֶא ויָלּולָנהתֶא הָלעִי ָׁשֲא לֵאָרְׂשִ
 ןעמְל5 :יויִלּולְּג בֶרֶּב הב ול יתיגענ הוהְי יִנֲא יאיִבָּנַה-לֶא אָבּו ויָנָפ
 :ָלְּ םֶהיִלוֵלְְּב יִלעַמ ּרזנ רֶׁשֲא ימּבלְּב לאְרשיתיּבתא שפת

 ּוביִׁשָהְו ובּוש הוהְי יַנֹדֲא רמָא הָּכ לֵאָרְׂשִ תִיּבילֲאורָמָא ל פ
 שיא ׁשיִאיַּכל :םֶביִנָפ ּוביִׁשָה םֶכיֵתֹבעוּת-לָכ לַעַמּו םֶביִלּולג לעַמ
 ויִלּולְּג לַעָיְו יֹרֲחֲאַמ רֶזָניְו ֵאְרׂשְּב רונְירְׁשַא רגַהַמּו לֶאְרְשִ תיִּבָמ
 יב ול"שררל איִבָנַה"לֲא אָבּו ויֵנּפ חַכְנ םיִשָי ונוע .לּוָשְכִמּ ובל- לא

 תא יוהיִתְֹשֲהְו אּוהַה שיֶאְב יפית זיּב ול"הָנֲע הֹוהְי נא
NAלּכילע  Var’ OS6 דָי | 5  pc MSS 36 DD. velc18 ל >5 | 516  

cf 19 | 5 prb add || * prb add || 1g 5הָנְתַתֹומְּת  sַפנַה | * קמ זק; קזק' 
 םעל | 20 5 41 6 6 | * 1 6 6 לע | <1 6 36 םָּב cf #0 | 5 >68: 61 | < ?; סו

Vr = 4l, sed prb add | 211ןֶתא | <  crrp; 1 (prps) Dnםֶה-- | = >3  

frt add | * 0ןָכ-- | 22 * שק: 1 ןָּתְבֲאָכַה 6 ביִאְכַה ₪( 6980 | 5 >65;  
 טז vid ותויחל | 23 1 ft בָזָכְ cf 6506. 19 | Cp 14, rlc 6MSS Vrs ואביו |

dlc 6 |14 | 3° 1 8 ס!ׁשֶרְָּאַה | 4 **1 ₪1 אָבָּנֶה 6( 6 | ל  hic incip cp28  

 51 לע 63 6 6 || 5 5* (א?)9 + ב ול-שרדל | << א ּהָב 0 אָב; 1 יִב 47 6
 6ע 016 6ע6%6ד0 | didvoig 00700? | 5 * 6 יְִּ | 5 46 6 | 6 61 6 6 | 7 614"|

 8 * 36 יִּפָא | ל 8 שהו; 16 טז ּוהיִּתְמָשְו | << 1 לָשָמְלּו 'אל 6 הָמָשְמְלְו הָמָשְל
Biblia. 49 
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 איִבָּנַהְוי :הֶזהְי יִנאיּכ םָּתְעַדיִו יִמִע ךופְמ ויִּתַרְכַהְו יםיִלָשְמַלְו
 יִתיִטָנְו אּוהַה איָבְנַה תֶא יִתיִּתַּפ הָוהְי יִנֲא רב רָּבְדְו יהָּתְפְודיִכ
 ןועּכ םֶנּע ראשי :לֵאְרְׂשִ ימַע ךותִמ ויִּתְדַמְׁשִהְו ויְָע יִדָיתֶא
 יִרָחֶאָמ לֶארָשי"תיּב דֹוֲע ּועתודאל ןעַמְליי :הָיִהְי איִבָּנַה ןֹנעּכ ׁשֵרֹּדַה

 םיהלאל ָהָלהָיִהֶא נא םעליִליֲהְוםֶהיְֵּׁפִלכְּב רָע אמא
 פ :הָוהְי ית םָאְנ

 יִּתְחְלָשַהְ םָחְלְ"הטמ abr יתרבש ָהילָע oN יתיִנ לילמל
 הָלֲאָה םיִשָנאַה תשלש ּיָהְוצ :הָמַהְבּו םָרֶא הָּנַמִמ יִּתַרְכַהְו בָעָר הב
 נא םָאְנ יבָׁשְפנ לָצנל ₪ םְתָקְדצְב הָּמַה בֹיֲאְו ילָאְנָּב חָנ ּהָכֹותְּב
 ילְּבִמ הַמַמְׁש הָתְיָהְו יּתְלּשְ ץֶרָאְּב ריִבֲעֲא הער היל :הֶוהָי
 םָאְכ יֵנָאדיַח ּהָכֹותְּב הָלֶאָה םיִׁשְנֲאָה יתְׁשלָשו : :הָּיַחַה יִנָּפִמ רבוע
 ץֶראָהְ לצי םּדבְל המ לצי תֹונְּב"םַאְו םיִנָּבִִא הָוהְי יִנדַא
 בֶרֲח יִּתְרַמֲאְו איָהַה ץֶרֲאָה-לַ איִבָא בֶרֶח ואל :הָמָמְׁש הָיִהִּת
 ְלֲאָה םיִשְנַאָה תֶׁשְלְשּוו :הָמַהְבּו םָדֲא הָּנָמִמ יִּתרְכַהְו ץְרָאְּב רָבַעִּת
 םַָּבְל םה יִּכ תֹוָנָבּו םיִנְּב ולי אֶל הוהְי ינֹדֲא םִאְנ יִנָאְדיַח כותב
 היל יֵתְמֲח ִּתכפְׁשְ איִהַה ץֶרֲאָה-ילֲא חַלָשַא רָב וָאפ לב

 -יח ָכותְּב יאָ ילד חנו :הָמַהבּו םָרֶא הָנַמִמ תיִרְכהל יָד
 וליצי םָתְקְדצְב יהָּמַה ולי 'תַּבימַא בא" הֹוהְי 'ינדַא םָאָנ יֵנֲא
 ויטָפָש תַעּבְרַא-יִּכ ףָא* הֹוהְי "ינדַא רַמָא הכ "יִּכי ם :םַׁשְפנ
 תיִרְכַהְל םָלׁשּוריײילֲא יִּתְחַלָש רֶבְדְו ּהָעְר הָיַחְו בָׁשְרְו בָרַמ םיִעְרַה

 םיִנְּב 'םיִאְּוִמַה הָטלֶּפ הָּבהְרֶתוְנ יהָּגַהְו< :הָמַהְבּו םָרֶא הָנַמִמ
 םֶּתְמַחְגְו םָתוליִלעְתֶאְו ָבְרּתֶא םֶתיִאְרּו םָכיֵלֲא םיִאִָוְו יסָּנַה תֹונָבּו
 :ָהיִלָע יִתאָבַה רֶׁשֲא-ילְּכ 'תֶא םֵלָׁשּוְָיילע יִתאֵבַה רשא הָעְרֲהֹלע

 0 5 6 חג פצח || ל >6 | דד 41 6 6 | 13 1 יִּתָחַלַשְו cf 19 | 14 * QM לאיִנְ
cf 17.19 | * 563 "רו | ל-ל 1 6 6 ּולְצָנַי: 4| םשפנ || < 41 6 6 | 15 * 1 זא  

dlל  | atrrv cf £AY || 16 = 1 6 32MSS 68 Wiדוטשקטסןגסו  koiהיּתְְַּׁשְ 6  

lc Or39 'ה םִָא יִּכ | 18 01 6 6 | 9  (% c 6 | 6 cwogovrat | 5 6 (GAN 
 6 ((ח0) לע | ° id Vrs, sed dub || 20 * Q™SS לאיִנְד 65 7 | ל 466 | = 6 =
 16 | % 6 טחס\6וס0שסש || * 5 'ה םָא יִּכ | 21 * >6 | ל 41 6 6 | .- 5 6 2

 יכ ףַאְו | 5 1 לע 6 6 | 22 * הָּנַה >8, 29 אש | ל 635039 םיִאְצּומַה
 6 + הָּנַמִמ | < 5 הָּמַהְו 6 המה | % 8% דלָּכ | * סז לֶא | 2:1 (לע) לֶאָ |

5 69% (mrs) 40 + הערה 
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 אל יִּכ םָּתְעַדיִו םָתֹוליִלֲע-תֶאְו םָּכְרּדזתֶא ּוִאְרִתִיְכ םָכְתֶא ּוָמֲחְנ
 ס  :הָוהָי 'ינֹדַא םֶאָנ ּהָב יִתיִׂשֲעירְׁשֲא-לְּכ תֶא יִתיִשָע ימָנַה

 ןפַגַהדץע הָיְהְי-הַמ םֶדָאְְַּבי :רמאל יל הָוהְי-רַבְד יִהיַוי 5
 תושעל ץע ּונָמִמ "חַקיַהּ :רעָיה יֵצעַּ הָיָה רֶׁשֲא יהרומְזַה ץעלָּכמ
 ןּתְנ שָאְל הֵּנַהצ :יִלָּכילָּ לע תוְלְתל דָתְי ּונָּמַמ וָחְקייָא הָכאָלְמַל

 :הָכאָלְמל חָלצוַה רַחנ ּוכּותוׁשֵאָה הָלכֶא ויָתוצק יִנָש תא הָלְכָאל
 רֶחַו ּוהתַלְכַא שָא-יִּכ ףַא הָבאָלְמְל השי אל םיִמָת יּוִתֹויָהְּב יֹהַּבִה5
 רַשַאָּכ הוהְי "יִנדַא ֹרמָא הָּכ ןַכָל5 פ הָבאָלְמ דָע *הָשַעְנְו
 -תֶא יֵּתַּתְנ ןַּ הָלְבֶאל שאל יויִּתַתְנירְׁשַא רעיה 'ץַעְּב ןָפַּגַהְְץַע
 םֶלָכאָּת שָאָהְו ּואָצָי שָאָהַמ םֶהָּב יִנָּפדתֶא יִּתְתָנְול םָכׁשּרי יִבָשְי
 ץֶרָאָהדתֶא יתַתַנוא :םֵהְּב ינּפ"תֶא יִמושְּב הוהְי יִנָאְדיִּכ םּתְעַדיִו
 פ  :הָוהי ינדא םָאְנ לַעַמ ּולעמ ןעי הממש

 םֶלָשּורְידתֶא ענוה דב :רמאל יִלֶא הָוהְידרַבְ יהי 16
 ךיתרכמ םֶלָשּוְִיִל ההְי יינדא רַמָא-הכ ָתרַמָאְו :ָהיֶתובְעותתֶא
 ידותודלומו+ :תיִּתַח ְּךַמֲאְו רמֲאָה ךיִבָא יָנעֶנְּכַה ץֶרָאמ ךיֶלמּ
 ַהָלְמֲהְו "יִעָשִמְל תְצַחְר"אְל םִיָמְבּו יִּדׁש תַּרכאְל' ּךֶתּוא תֶדָלּוה םוויָּב
 ל תושעל ןיפ ףילע .הָסַמיאל5 :ּתְלתִח אל לָּתְחֶהְ תַחְלְמַה אל
 ּךָשְפנ לַעְְּב הָדָּׂשַה ינָּפילֲא יִכְלָשָתַו לע הָלְמֲחְל הָלֲאַמ תַחַא
 רַמָאְו יִִַּמָדּב תָסָסּוּבְתְמ ְּךאָרָאָו לע רֵבֲעֲאְוֿפ :ּךֶתא תֶדלַה םוָיּב
 הֶדָשַה חַמַצַּכ יהְּבְבְרַז :"יִיַח ךיִמְרִּב ל רַמָאְי יח ידיד ל
 4 ונְנ 'םיִדָש יםיִידִע רעבי יִאֹוָבְּתַו למ יִּבְרִתַ ָךיִּתְתְ

 1 וצד א תב אבאו ל בשא  ךתורע הפכו לע יִפנכ שרפו

 דל מ שאו םופכ רני :יליייַהתַו הוה ינֲא םָא
cf 6,0 || * dl 6 6 | Cp 15, 2 * praem 6 6 )6"-=-(חדלֶא ' mlt MSS23 *  

WN add,et 01 | 3 *1 6גו ' cf 6, frt sic 1; tumהָּתַאְו | * <; ע רעיַה (יִצַע)  
 6 וחקיה | * >5 | 5 * >5 61 6 (סטס6 || * 3 'הבג | < 1 6 6 (6) 38 הֵׂשֲעַיַה |
 6 ins* 6 6 רמָא | * dlc 6 | 5 1 6 nonn MSS 65 )+bכ( 4 יִצַעַּב | % קזס 1
 ןנ %4|ל7 prb 1 6 6 ּועְדַיְו | 8 4 6 6 | Cpié,2 6 dioudprupot ד 1. |
 3 * ₪ 6 6 | ל 693 jp | 516 6 ירמָא | 4 3? | ל-ל 6 ססא 25ף006 )6
 . (Gav) Tots padrods gov || 5 ? add? prb dl | 5 *16 GSN | ל 1 6 6 לע[

“al616 9 ַמְדְּב 6 22 |? 1 ַמְדְּבא 6 ּךִמְּדִמ | 65 זמ 6%-- סט |  
 6 50155 65 || 7 316 645 ֶבְרּו (ש6| תיִבָרְו) | * 616 3 || == ?; קזס 1 םיִּדֲע תֵעְּב

6STםיִדְעָּב | %1 6 6654 ףידָש | 8 4 6 6 | 9 16  )$ vel sol (cf 

49* 



 764 לאקזחי 28—16,10

 .ׁשֵשּב ֶטְּבחֶאְו שח ףְלעֶנֲאְו הָמְקַר ךשּבְלאְו * :ןַמָׁשּב ַּכסֲאָו
 לע דיִבְרְו ךידְידלע םיִדיִמְצ הָנְּתִאְו ידע ִדָעַאְו " :יִׁשָמ ךסכַאְו
 תַרָאְּפִּת תֶרמַעְו יגְזָא-לע םיֶלינעו 'ךפאדלע יז תאי נור
 תֶלְס הָמְקרְו יִשְמְנ יישש ךשּובְלמּו ףָסָכְו בֶהָז ילעתַו 5 :ךשארְּב
 אָצְיַנ + :הָבּולַמְל יִחְלצַתַו דַאְמ דָאְמּב יִפיִתַו 'יִתְלָכָא ןָמָשְו שבדו
 םָאְנ ל יִּתְמָשְרָשַא יִרְדַהְּב אּוה ליִלְכויִכ ְךִיִפִיְּב םיוגב םש ךל
 יִךִיִתּונְזִתדתֶאִי יִבָּפָשִּתו ךַמְׁש-לע יִנִתַו ךיִפָיב יִחְטְבַּתַו 5 :הָוהְי ינדא
 תֹואָלְמ תוְמֶּב ןלייׂשעתו ָךֵיֵדְנְּבִמ יחָקִּתַויé :רהי-ולי רָבּוע-לכ"לע

 יָה ראפ לְּכ יחְִּתַרז יהיה אלו תואְב אל םֶהיֵלֲ ינו
 יחְקִתַו :םָבינְזִּתַו רֶכָז ימֶלצ ךל-ישעתו ךָ יִּתָתְנ רֶׁשֲא יֵּפסַּכַמּו
 יִמָחַלְוּפ :יםֶהיֵנְפִל יִּפַתְנ יִתְרְטקּו יִנְמשְו םיִפַכּתְַךַתְמְקר יִדְנְּבתֶא
 ַחיִרְל סֶהיִנְפְל 'ּוהיִּתַתְנּו ִדיּתְלכֲאָ שבדו ןַמׁשְו תֶלְסי ְךָל יִּתַתְנ-רַשַא
 ךיִתונְּבתֶאְו ךנָּבתֶא יִמְקִּתַו< :הָוהְי יִנדַא םָאְנ "יָהָיַו ַחַחינ
 יִטֲחְׁשִּתו =: :יָָּתּונְזַּתִמ טעְמה' לֹוכֲאָל םֶהָלֹ םיִחְּבְזּתַ ₪ יתד רֶׁשֲא
 ניתבע לָּ תאו :'םָהְ םתּוא ריֵנֲעַהְּב םיִנּתַּתַו יֵנְּב"תֶא
 היִרָעְו םֹריֵע ךַתּויְהְּב ְּךיָרּועְנ "ָמידתֶא ייִּתְרַכַז אל ּךיִתְנְזַתְו
 םָאְנ דל יוא יו ְָּתָעְרלָּכ יֶרֲחַא יהי :תיִיָה ְךַמָרְּב תָסַתוּבְתִמ

 -לָאַײצ :בָחְרלְכְּב המר ךליׂשעתו ב ךָלְיִנְבְתַו < :הָוהָי נא
 ְךלְרתֶא יֵקְְִתוּיְְ"תֶא יִבָעְתְַו ִַּתְמָר תיִנָּב רו שאָרילְ
 ְיִנכְׁש םִִרְצִמִיִנְבִדלֶא ינְזִתַנ < י'ִַּתּונָזִפתַא יִּבְִתַו רֶבֹוע"לְכְל
 ךִילָע יִדָי יִתיֵטָנ יהָּנַהְו :יִנָסיִעְכַהְל ָךָתּונְזּת-תֶא ברו רַשב ילד
 תומְלְכְּנַ םיִּתְשַלּפ תֹונְּב יתאָנְׁש לשָפְנְּב ְּךֹנִתַאָו קח עֶרְנֲאָו
 םנְו יםיִנְזִתַ ּדְתְעְבָש יִתְלָּבַמ רּושא נְּבלָא \ יִנְזִתַו 25 :יהָמְז ךּכְרּדמ"

cf 68 et Gn 24,47; prb sic 1 |זס 5 ְךֹיַנְתָמ שּבָחֶאְו | זז 6 םיִשֶאְו  
OPKן דב "1 6  fronte Cm12 * 8 םיִמָנּו | "3 נָא | 5  

 שש | ל 0 תְלַבָא j= dlc 6 (Sx cf Hier) | 14 61 6 6 | 1ף * 1115 65 ךֶת---|
sed prb dl 6 655 | 16 = ?; prb add || 18 * Var (Naf)1ל;  bb | ? ₪ 6% A 

 יתרטקו || ל ס ּתַתָנ | < ?a1 צ 18 || זָח *= 306 ? 41? | * כן ּתָתַנ | * >5, |
uikpa éEerbpvevcacg) cf 25° || 21 * 59 1 6 6 | 20 * >6 || °° ב00 ? (6 06  

 6 ְּךיִנָּב | ל >3 | 22 ** 6 לָּכדלַע תאז | ל >6 (5%%), 1 66 ו6) | 6 דה
cf6 | 23 * IMS6 5ף006  je QR | '<65; id 43 | > <3 dl,416 6 אל  

 63 ְךִיַתֹעְר | 55 6 | < 41 6 6 | 24 1 הָמָּב ל + 16 | 25 *%1 ₪6 66 8
 ךְרְּדלָּכ שארְבּו ₪ 3ז | ל 115 686 ְךיַתֹמְר; 1'מָּב | * 565 ךַת-, 055 ית -- |
 27 * הנה <3 | < 86 רָיְּב | < 6 ךיאנש | 5 vel dl vel 1 (cf 3) ךֶתּונְוִת ךְךּדִמ |

 28 = >5, add )| 6 64 יִנְזִּתַו)
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 -םַנְו הָמיִּדָשּכ ןעֶנְכ ץֶרָא-ילָא יְִּתּונְזַּת-תֶא יִבְרִתַוי :ִּתַעָבָש אל
 ְךַתֹוׂשֲעַּב הָוהְי יִנדַא םָאְנ יּדַתְּבִל הָלְמַא המ וְתעֶבָׂש אָל תאזְּב
 ׁשאָרְּב ְּךַבנ ְךיַתונְבְּבִיי :יתָטָלַש הָנֹח הָשֶא הׂשעמ הלֲאלּכ"תֶא
 :ןֶנֶתֶא יסָלְקְל הָנַּּכ יתיוָה"אָלְ בֹוָתְר"לכְּב י יתיִׂשֲע יּדִתָמָרְוְךְרָּדלְּכ
 -ּונָתִי תֹונֹלְכל :יםיִרְז"תֶא חּקַּת הָׁשיִא תַתַּת יתָפֲאְנְמַה הָׁשֲאָה =
 אֹוָבְל םֶתוא יֲֵחְׁשִתַ ךיֹּבֲהאְמלכְל ּיֿנדנ-תֶאי ּתַתָנ ְּתַאְו יִהָדְג
 ְָּיַתּנְזַתְּב םיִשָנַהְְִמ ּךֶפַה ְּךבַהְיו* :'ִּךיְתּונְזַתְּב ביִבָּסִמ לא

 הל יָה דָלְּנ אל ןְגְתָאְו נא דתו הגז אל יָא
 ןעֶי הֹוהְי יָנֹוא רַמָאהְכ< פ :הָוהְי"רַבְּד יִעָמָש הָנוז ןל5
 ילָּכ לע ךיָבַהֶאְמילִע ךיִתּונְזַתְּב ְךַתְוְרָע 'הגנִּתו 'ִִּתְשָחְנ יִּפְׁשִה
 ץּבקְמ יִנָגה ןֶכָלז :םֶהָל ייִּתַת ירש ּךינָב ימדכְו 'ךותובעות לג
 ילָּכ לַע תְבַהא רֶׁשֲאלְּכ תֶאְו םהיֵלֲע יִּתְבְרְע רשא ךובַהֶאָמילֶּבתֶא
 ּואְרְו םֶהֵלֲא ּךתְנְרע יִתיִלְְו ביִבְּסִמ ךיַלָע םֶתִא יִּתְצַּבַקְו תאָנֶש רָשַא
 ךיִתַתְנּוי םָּב תֶכָּפְׂשְו תופָאָנ ייִטְּפֶשִמ ךיִּתְטַפָשּו* :ּךַתְוְרֶעְלָּכתֶא
 ךיִמְמֶר ּוצְתִנְו ךַּבִנ ּוסְרֶהְו םֶדיְּב ךִתא יִּתַתָנְופ :הָאְנְקְו הָמֵח "סה
 :הָיְרעְו םֶריִע ומינה ךּתְראְפִת יִלְּכ ּוחְקְלְו ּךיִדְנַּב ךֶתּוא ּוטיִׁשְפַהְו
 ּוָפְרָשְוי* :םָתֹובְרחְּב ךּוקכו ןֶבָאְּב ךַתּוא ּומָגְרְו לָהָק יל ּולַעַהְויי
 הָנוזִמ ךיּתְּבְשַהְו תֹוְּבַר םיִשָנ יָניִעְל םיִטְפֶש ּךֶבושָעְו שאָּב וב
 ממ יִתֲאְנִק הָרְסְו ֶּב יִתָמֲח יִתחְגַהְו + :דוָעיִנֶּתִת אֶל ךָנְתֶאיסִנְע
 ךירּוענ ימידתֶא יִּתְרַכְזאל רשא ןע6 :דֹוע סָעְכֶא אָלְו יִּתְמקְׁשְו
 *ינדַא םָאָנ יִּתַתְנ ישארּב דּכְרּ "אה יֵּנֲאםַנְו הָלֶאכְּב יל יזְגְרִתַ
 לשמה" לָּכ הָּגַה< ְיָתֹבעות"לָּכ לע הָמְּנַה-תֶא =יתיִׂשָע יאָלְ הוה

dl | 30°?לָכְל | < <6)&(; - KF6 ךיִת-- | *  mlt MSS Edd 6 cf29 *  
ri dia hv Ouratépa Gov A foederaבל; 6”  etl?הָלְלַמִא  crrp; 2MSS 

 fua; prps ּךְתירְבל יִל הַמ 6) | * 416 6| < 6 ּךַתּונְזִת תַשְלַש (3%---) | 31 *16 םסתמ
prb dl; 0 ny | 0טסט || ל <  Bdow569 ךֶתּונְבְּב | ל 1? 'מבו 6 ד.  MSS 

 תיִיָה | < 1 ץבקל vel םַּנַכְל cf 653 | 32 * 6%(6--) + 60000 60% | 6 םיִּנָנַתַא |
 33 * 511 םֶּננְתֶא | ל-* קזל  ְַנַנְתֶא ve ךינ-- | < 16 118 3 ךִת- | 344
 315 prb dl (אל <6( || = >3\ prb dl | 36° 41 6 6 ||  prps ָּךַפָשֶח

cf 26. 28 || ft add | * mltֶּךְׁשָּב | 5 8 יִלָגִּתַו | < 1 6 6 דלֶא  cf 6 |  prps 
 lp Edd 6679 ְדָבּו; פז ףינב 'דבו (קצקs ךִינְדְנּו) 1 ₪ ְךֵנַנְתָאְו (תאְבִ) [

 ג >3 | יס ּתַתָנ | 37 * tins 6 6* ךילע |? כזפ | ּתֶבַנָע 23,5 | 38 *1טפשמ
 cf Vrs | °° crrp? prps ךֶב יִּתַתָנְו | 39 42155 ּךִתַמְר cf גזל || 4ז ** 65 ןנתאן ||

43° QAO | ? lc Vrs יזָגְִּתו | 5 ?; <69 sed 65 ecce || % 1 6 3MSS 8 
 תיִׂשֲע.  add || + Q'גו אלו  prbךָשארּב || < 61 6 6 | 76 א 0006 8 רשא"לע



 06 לאקזחי 16,45--1

 היִנָבה השיא תֶלֲעּג ּתַא ְּךָּמֲאתּביפ :הָּתּב הָמאְּכ מאל לָשְמִ לט
 ןֶכיִבַאְג תיפח ןָכִמא ןָקיִנְבּו ןֵהיֵׁשְנַ ּולעג רשא ּתִא ְךַתֹוחַא תוחַאו
 -לַע תֶבָשּויַה ָהיִתּונְבּו יאיָה ןורָמְש הָגּדְּגַה ךְתּוחאְו 46 :ירמא
 :ָהיִתּונְבּו םֶדְס ּךִניִמיִמ תָבָשויה 'ָּךּפַמ הָּגַטְקַה ךִתוחאו ידלואמׂש

 יִתְחָשִּתַו טק טעֶמּכ 'יתיִשָע ףֵהיֵתּבעּותְכ 4 ןְהיִכְרַדְב אָלְוּז
 ךתוחא םֶדְס הָתְׂשֲעדַא הֹוהְי יגדא אנ יִנָאדיח = :יָכְרּילֶכְּב ףךַהַמ
 םֶדָס ןֹוע הָיָה הָוייהַּנַהפ ְיָתֹונבּו ְתֶא תיִשָע רשאּכ ָהיֶתּונְבּו איִה
 -דָיְו ָהיֶתֹונְבַלָו ּהָל הָיָה טְקְׁשַה תָנְלַׁשְו םֶחְל-תַעְבַש ןואָג ףֶתוחַא
 יִנָפְל הָבֲעֹות הָניֵשעּתַו הָניֶהְּבְגִתַו 5 : יהָקיִזֲחֲה אל ןּיְבֲאְו יִנָע
 אל ךותאטח יצחּכ ןּורְמְׂשְוי :יִתיִאְר רֶׁשֹאּכ ןַהְתֶא ריִסֶאְו

 לכ יזַהּוחַא-תֶא לקּדצּתַו יהָּנַהַמ ךותובעוְתתֶא יִּבְרִתַו הֶאְמח
 יּךְתוחאל ָתְלַלּפרֶשַא ךַתָמְלָכ יִמְש וְתָא-סנ = :"יתיִשָע רַשַא ךיָתְבַעוּת
 יָאְׂשּו ישוב ָתְאדְנְו ּךָמִמ 'הָנְקְִצִת ןָהמ ְּתְבעֶתַה-רֶׁשֹא ךִתאטחְּב
 יתיִבָש-תֶא ףןָהְתוָבְׁש"תֶא יִּתְבשְו5 :'ִּךַתויִחַא 'ִֶּתְקְּדְּב מלב
 יָדיִתיִבְש "תיִבָשּו ָהיָתֹונְבּ ןורמש יֵתיִבְׁש-תֶאְו ָהיֶתּונְבּו םדֶס
 ּךֶמַחְְּב תיִשָע רֶׁשֲא לָּכַ תְמְְכְנו ְּךַתְמַלְ יִאְשּת עמל :הָנֶהְבּותְּב
 ָהיֶּתּונְבּו ןורמֶשו ןָתַמְרְקְל ןְבְׁשִּת ָהיֶתונְבּו םֶלס ךיָתוחַאו 5 :ךתא
 ּהָתְיָה *אולו :ןכְתְמדקְל הָניִבָשִּת ּךיִתונְבּו ָּתַאְ ןָתְמְרְקְל ןְבְׁשְּת
 יער הָלנִּ ְרָטְּבז :'ִִיְנואָּג 'םוְְּב ךיִפְּ הָעּומְׁשְל ְּךַתֹוחַא םֶנֶס
 תוטאָשה םיִּתְׁשִלַּפ תו יִהיִתְביִבְְלכ יםרֲא-'תֹונְּב תַּפְרֶח תע מכ

 םָאָנ םיִתאָשְנ ּתֶא ךוֶתובעוְת-תֶאְו ָךַתֶמַז-תֶ< :ביִבָּסִמ ֶתוא
 תיִשָע רֶׁשֲאכ ידֲתֹוא יִתיִׂשֲעְו הָוהְי ייגֹא רַמָא הָכ "יִּכ5ְ ם :הָוהְ
 ימיִּב ְךָתֹוא יָתיִרְּב-תֶא יִנֲא יִּתְרכָנו :יתיִרְּב רַפָהְל הָלֶא תִינְּבירֶׁשֲא
 תְמַלְכַנְו יכָרְּדתֶא ְּרְכְזְויי :םֶלוע תיִרְּב ךְל יתומיקהְו ְּךירּענ

IMS GB46 = א* אוה | * 65 'משמ | < >3 | 47 *  | )Vr(45 1 ְךיַתויִחַא  
Gd 52( | 48 01 6 6 |ןַהֵמ  )Hֹ(תיֵשֲע || < 41 < 63; זז תאז || 4 8  Qתכ אלו | ל ' 

al | > 6954 ipn_ | 5o 1 6 IMS 60-55 AZOY49 * 6 (חגמש) ךַא || * >65,  
 תיִאָר | 5ז * 21155 הָּנָמִמ | ל 3155 ךֶתוחַא; 0 ךיִתוחַא | < 0 תיִשע | 52 * עמ
 ךיַתויִחַאְל | ? 6 אטו 65ו66/ש006 00166 || = 1? ךקִּדְַּב | $1 6 3155 ְּךיַתֹויְחַא |

(cf 831 6 680 יִּתְבַשְו  cf 5 sed83 4 א ןֶהְתּובְׁש 0 יבש | * 16 0 תּובָש | <  
 יִתיִבָׁשְ) | %1 6 םסתפ 1155 69 ְךֵתּובְׁש | 54 =* 6 יִנֵיִנְרַהְּב (5 'הָל?) | 55 5
rpsךנואג | 57 * ק MSS53 ְךֵתֹוחַאְו | 56 * 6 אל םָאְו? || * 6 יִמיִּב | 5 1 6 םספת  

By Tpérov vdv (AY) 6veibog 61 Suratépwv || 5 lc1 437 || ל ? 6  sicּךְתָורע ;  
'a2o<>s,dl | 59 * <6 |?dlcé|j‘lcQ vss ny]5 םדָא | 5  mlt MSS 

 פזק5 יתישע יּכ | 41 ְּמַא, 4 60 | * 6 יִתיִרְּב | 6 * 6 ךַּכרּד
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 התא יּתַתְְו ממ תֹוּנטָקַהדלֶא ְךֿפִמ תלדְּנַה "ףיתּוחַא-תֶ 'ְִִּחְקְּב
 תעְְַו ּךִתא יִתיִרְּבתֶא יִנֲא יתמיקהְו < יִַּתיִרְּבִמ אָלְו תּונָבְל ל
 הָּפ ןֹוָחְתַּפ רוע ְּך"הָנְהְי אלו ְתְׁשבְנ יִרְכְִת ןעָמְל5 :הָוהְי יִנֲאיְּ
 ס | :הֶוהָי 'ינדַא םָאְג תיִשָע רָשַאהילָכְל ךָליִרָּפַכְּב ְךתָמַלְּכ יִנָּפִמ

 לש לֶשְמּו הָדיִח דּוח םֶדָאְֶַּב :רָמאָל יא הָוהְי-רַבְד יִהיַוי 7
 הֹוהְי ינרַאורָמָא"הכ ָתְרַמָאְו :לֵאָרְׂשִ תיָּבדלֶא

 רֶבֲאָה ְּךֶרֶא םִיֿפָנְּכַה לוג להָנַה רָשַגַה
 ןונָבְלַהלֶא אָּב הָמְקְרֲה יולדרָשַא הָצּונַה אָלֲמ

 ףָּטְק ויִתוקיִנְו שאָר תֶאי וזְרָאָה תֶרָּמצ"תֶא חָקיַ
 :ומָש םיִלָכְר ריִעְּב ןַעַנְכ ץֶרַאלֶא ּוהָאיִבְַ
 עַרֶזְהַדֶשַּב ּוהָנְתִיַו ץֶרָאָה עֶרומ חקיו
 :ומָש 'הפצפצ םיֵּבַר םימילע יחק
 הָמּוק תֶלָּפְש תחרס ןָפָגְל "יִהְיו חַמְציויפ

 יָהָי ויּתְחִּת ויִשְרָשְו ויָלֵא ןיַתויִלָּד תוָנַפְ

 :יתראפ חלשְתַו םילּב שעתו "פנל יה
 הָצֹונ בֶרְו םִיַפנְכ לָרְג לודָנ ידָחָאדרֶשְנ יַהְי
 ויִלע ָהיִשְרְש *הנפְּכ תאזה ןָפְּגַה 'הַּגַהְו

 :ּהָעָטַמ 'תונרעמ ּהָתֹוא תוקָשַהְל ול"הָחְלׁש *ּויָתּויִלָדְ
 הלּותְׁש איה םיִּנַר םִיַמלָא בוט הֶרָשלֶא
 :*תֶרדֲא ןפגל תויָהְל יִרפ .תאשלו ףָנָע תשע

 'חָלְִּת הָוהְ ינֹרַא רֶמָא הָּכ ראי
 סוקי ּהָיְרַפתֶאְו .קּתנְי ָהיֶשְרָש-תֶא אולה
 בְרְַעְבּו הָלּודְנ עֶרָזְב"אָלְו 'שָביִת ּהָחְמַצ יִּפְרטלְּכ ׁשֵבְְו
 חָכְצִתַה הָלּותָש הָּגַהְוי :ָהיֵׁשְרׁשִמ ּהָתֹוא יתֹוִאְשַמְל

 , 46 6 | Cpל 16 3 יִּתְחְקִּב | < וְּךיַתֹויֲחַא | 63 * 6 לֶכַּכ 8 דלָּכ | ל 61
 >>  %106\06%( ] 5מוג  ? crrp; 8 densus(?), 6 6 Exe (x6ל-ל | 6 616 + 3
frt crrp; 1? ּוהָחָנַיַו |? | 6 ==1יִהיִו 'צי] (טפס ? 636 et 6a8) | ל 6 + הלודנ 
6) 8 | © mlt MSS Edad ;תוארפ ; 63 ָהיֶתוראּפ | 7 * 1 6 688 רַחַא 4842 | 
  prps JED); 6 repirerAeyuévnהפנכ;  <8 | © incert; 31155 009הנה 5
mpéc 00ד6ש kai; 1 ft הת | 6 וילא | < 1 6 63 ָהיֶתוילדו | * 1 6 םסממ 
Mss 63 nl— | 1 לע + 66 | ל 9 הֶלדִג | 9 5 6 praem כל sic 1] 

5 61 6 6 | ° 1 6 nonn MSS צתַה' cf 69; 3 ת אל' | 5 <6, dl | 2; 6 
tod 6070001 sim 569; 1? תיִרְכַהְל cf 17; frt post בר exc vb nonn. 
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 ספ :ׁשָביּתּהָחְמִצ 'תגְרע-לַע ישבָי ׁשַביִת םיִדָּקַה ַחּוְר ּהָּב תַעֹנְכ אלָה

 :רָמאל יִלֲא הָוהְיְ"רַבְד יִהְיַו יי
 הֶלֶא-הָמ םָּתְעְדְי אָלֲה ירמה תיִכָל אָנְרֶמָאייי

 אביו ָהיֶרָׂשתֶאְו הָּכְלַמדתֶא חָקיַו "םלָשּוְי לָבָּבְּרַלַמ אָבְהַּגַה רמָא
 :הָלֵבְּב ףולֲא םָתֹוא

 תיִרְּב וָּתֶא תֶרְכִיַ הָבּולָמַה עַרְּנִמ חָקיו 3
 :חקל ץֶראָה יליִאתֶאְו הָלֲאְּב ותא אבי

 'אָשַנְתַה יּתְלְבְל" הָלָפָש הָבְלְמַ תויָהְליי
 : יהָדְמֲעְל וָתיִרְּב"תֶא רֹמׁשְל

 בָרזבעְו יִסּוס ְל"תָתְל עמ יכל "לשל ֹוב"ררְמיי
 :'טָלְמְנְו תיִרְּב רֶפַהְו" הָכַא הֵׂשֹעַה טליה חַלֶצִיַה

 רֶׁשֲא ותא ףךיִלְמִמה לִמַה םוקְמְּב אלמא הוהְי "ינדא אנ יִנָפְדיַחי
 אליל :תּוָָי לבְּביֹותְב תא ֹוָתיִרְּ"תֶא רפה רש ּותָלָא-תֶא הז
 הָלְלְס ָךֶּפָשּב יהָמֲחְלמּב העְפ ֹוָתֹוא הֶׂשֲעַי בר לָהְקְבּו לוג לוחְב
 יהּגַהְו תיִרּב רַפָהְל הָלֶא יהֶזְבּוי :יתֹוּבר תּושְפְנ תיִרְכַהְל קיד תְנְבַבּו
 הָוהְי "יג רַמָאהֶכ ןכָליִפ ס :טָלֶמְו אל הָשָע הָלֲא"לָכְו ודי ןֵתָ

 הָנְּב רֶׁשֲא יִתָלֶא אלזא יִנֲאוַח
 :ֹוׁשאֹרְּב "ויָּתַתְנּו יריֶּפַה רֶׁשֲא יִתיִרְבּו
 ייִתְדּוצְמְּב שפנו .יִּתְׁשְר יל תשרי

 ל
 ּושָרֶפַי חּוְרלְכָל םיִרָאְׁשנַהְו ּולפו בֶרֲחַּב ֹויְפנֲא"לֶבְּ

 הֹוהְי 'ינדא רמָא הַיי = 5 ויתר הָוהְי יג יִּכ םָתְעַד
 ריָתוקְנְי ארמי "יִּתְתְנְו הָמְרָה ּוָרֲאָה תֶרּמִצִמ ייִנָא יִּתְחַקְ

 יףטקָא דר
 זס * dl 6 6999 | ל 1 תַג - 627? | 5 dlc 698 || 12 ° 63 praem םֶדָאְְןּב |
 ל 65? 'רי"לע | = >3 || 14 == 3 ומ fine v 13 | * 09* ודמעל 6 ודבעל 6 006
 סטזמש 15 3 1 ? orig sol mI | (?Ay) | °° >3; 6 רֶפַמו 666: 9
 טֶלָּמיַה || 16 * 416 6 | ל < | 17 = Vrs 'חלמ | * >6, 6 41 | 18 * 698 'ב יּ|
 ל >3 || זפ * 6 רמָא | ל ₪ 6 6 || < | רֶפַה | % 65 ָהיתתנו | 20 * 3 501 ּהָּב |

prb add; K98) | 2ז ** >6,  cf1 'מדלע MSולַעַמְּב  prb add (9MSSל <6,  
praer ]7 6% +86 )1 ורָחְבִמ) || 22 * 662  cfויָרָחְבִמ  mlt MSSויָח---,  Qוח--  

etus) Kap-אסקטסז\6 )$+  ded >6, dl cf $ || 5-5 ?; 6 €kרמָא | ל 4 6 6 || < >8 ||  

ut vid 83 prb dl.ךר  Siac avrdv (3 cor eius) Arokviw; 
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 טלְּתְׁשֲא לֵאָרְשִייםורְמ רַהְּב :ללָתְוַּתבָניִרַה לע "נא יִּתְלָתְשְו
 יריִא זָרָאְל הָיָהְו 'ירָפ הֶׂשֲעְו ףְנָע אָשְנְ
 :הָּנְּכָשַת ריִתּויִלָּכ לצְּב "ףָנָכְילּכ רָּפִצ לָּכ  ויּתְחַת ּונְכָשְו

 הָוהְי יִנֲא יִּכ .הָרָשַה יִצְעדלָּכ ּועְדָיַו+
 לָפָש ץע יִּתְהַּבְגַה ּהְבֶנ ץֶעּויִתְלִּפָשַה
 ׁשֶבָי ץע יִּתְחַרְפַהְו חל ץע יִּתָשַבוה

 ס | יִתיִשְְו יִּתְרְּבִד הָוהְי ינא
 "'תֶא םיִלָשִמ םֶּתַא יסכְלהַמ :ירמאל יִלֲא הָוהְדרַבְ יִהְיַני 8

 רמאל לֶאָרְׂשִי יתָמְדֲא-לעי הּנַה לֵׁשְּמַה
 :הָניֶהְקִּת םיִנְּבַה ְֵׁשְו רֶסֹב ללָכאָי תֹובֲא

 הנה לָשֶמַה לָׁשְמ רוע 'םֶכְל הָיָהִיםִא הָוהְי ינֹדֲא םָאְנ יֵנָאיַח
 "יל ןֶּבַה שָפְנְכּו בָאָה שָפְנּכ הָּנַה יִל תֹוׁשְפּנַהלְּכ ןַהי :לֶאְרְשיְּב
 קיִנצ הֶיְהִיייְּכ שיאי  ֹותּוִמְת איה תאָמֹחַה ׁשֶפְּגַה הָּנַה
 -לֶא אָׂשָנ אָל ֹויָניֵעְו לָכֲא אָל 'םיִרָהָה"ילֲאי :הָקְדַצּו טָּפְשִמי הָשָעְו
 א הְָּנ הָׁשֲאלֶאְו אַּמַמ אָל והער תֶׁשֲא-תֶאְו לֶאָרְׂשִי תיַּב יֶלּוּ
 לֶזְנִי אָל הָלדְנ ביִׁשָי יבוח ֹוְתָלְבַח הָנוי אָל שיִאק ם יבָרקי

 אָל תיֵּבְרַתְו ןֿיײאָל שגב :ידָגָב"הָּסכְי םִלֲעְו ןַּתִי בעֶרְל ֹומְחַ
 יִתוקְחְבִי :יׁשיִאְל ׁשיִא ןיִּג הֶׂשֲעַי תָמָא טּפְׁשִמ ָדָי ביִשָי לועַמ חי
 םָאְנ הָיְחְי הָיָח אּוה קיִדצ 'תָמָא תושעל רַמָׁש יֵמָפְׁשִמּו יִָּלַהְ
 רָחַאְמ חָאי הָטַעְו םָּד ךפש יִץיִרְפוּב דיקוהְוי<  :הָוהְי "נא
 לַכָא יםיִרָהֲה"ֹילֲא *סג יִּכ הָשָע אָל הָלֶאלְּכתֶא אוהויוי :"הָלאַמ
 אָל לָבַח לָזָנ תלְְּג הָנֹוה ןְיִבָאְו יִנָעי :אָּמִט ּוהֲעַר תֶׁשֲא-תֶאְו
 תיִרַתְו ןתָנ שגב :הָׂשְע הָבֲּוְּת ויָניֵע אָשְנ םיִלּולְּגַהְלֶאְו ביִשְי

dittogr? =ויתילתו ) aUTovאק6ףןוטסש  cfd || * crrp et dl; 6 kai22 ' >80  

cf Gen 7,14; 8ויתלתשו) | 23 * >3 || ל ?; קזק הָראּפ || < 60 לדג | +  
ad et 41 | Cp 18, 1 ins 6 8כזלכו; 3 ףנּכ 'צ לכ 4 שו 4,17; קזל ףֶנָכ ("לָּכ) ' 

cf Jer1 6 61 3) יִנְָבְב | 68 ּולְכָא cםֶדָאְנָּב | 2 * >5 || לל >6, קל 41 | =  
 3129 | 3 5 ₪6 6 | ל >65, 41 | < 6 41 | 4 1 הגה; 68 יִּכ | 5 -* >65| 61

fit dl cf 12 |בוש;  crrp, prps33,25 | © 3 ברק || 7 *  prps Dה cfלע 6 6 | ל  
 b 'ב >65 || 8 * 6 praen פְסָכְו | * קזפ 1 6 3 ּוהֲעַרְל, 6 'ר ןיִבּו | 5 *16 Vז

dlc 6 | ro. 118 prbּףְלָה | * 16 6 םֶתא ₪ קזפ 6 3+הָלַא הָׂשֹעָה | <  
 ספ 6; 1 ? הֶלֵאלָּכיתֶא הָשָעְו עָשְר הָיְהַי םָאְו | זס * 630A עֶׁשָר £

al roiotvre audprnua (6% —uara) ||0 הלאמ דחא 6  pws? || °° crrp; 
cf6 | 12 1 nh 6םֶַּח  prpsל 1 לע )6( | =  | et dl, 6 aliterזז 53  

cf 7. 16). 
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 ויָמְד יתָמּוי תֹומ הָשָע הָלֵאָה תוָבַעוְּתַהלָּכ תא הָיחְי אָל ייִחְו חַקָל
 רֶׁשֲא ויָבֲא תאָטַחלְּכתֶא אָרִיִַנ ב דילוה הּגַהְוי* = = הָיָהְ ּב
 אָשְנ אל יָניעְו לָכָא אָל םיִרָהֲה"לעי ןֵהָּכ הָׂשֲעי אָלְו ַארוו הָשֶט
 הָנּוה אל שיִאְו< :אָמַט אָל ּוהָעַר תֶשאדתֶא לארי תיּב יִלּולָּנדלא
 :דָנָבהַסִּכ םִרֲעְו ןֶתָכ בַעְרְ ֹומְחַל לֶזְג אל הָלְזנו לָבָח אל לבַח
 יִתוקָחְּב הָשָע ייטַּפְׁשִמ חקל אָל תיִּבְרַתְו שנ 2 ביִשה יינעָמול

 קשע קשָע"י ריבי % יח ויָבָא ןָנַעְּב תּוָמָ ל אוה לה
 :ונועּב 'תָמדהּגַהְ יוימע ףךְתְּב הָׂשָע בטא רֶׁשֲאַו 'חֶא לוג לז
 הָחָהְצּו טָּפְשִמ ןפהְו בָאָה ןועפ ןֶּבַה אָׂשְניאְל עֶדמ םֶּתְרַמַאְוי
 שָפָנַה :הָיְחִי הָיָח יםָתא הָׂשֲעַיַו רֶמָׁש יֵתֹוקֲחילְּכ תֶא הָׂשֲע
 ןוֲַּב אָׂשִי אֵל בָאְו בָאָה ןָועְבו אָשודאל ןּב תּומְת יאיָה תאָטחַה
 :הָיִהּת ויֵלְע 'עָשֶר תעָשרְו הָיְהִּת ויָלֲע קידצה תקדצ ןַּבַה

 -לָּב"תֶא רמְׁשו הֶׂשע רֶׁשֲא ירתאטח-לָכִמ בּושָי יִּכ עָשְרָהְוי
 ושפל :תּומי אל הָיִחְי היֲח הָקָרְצּו טָּפָשַמ הָשָעְו יִּתוקַח
 ץּפְחֶא ץֶפְחֶהג :הָיָחְי הֶשַעְרָשַא ותְקְדְצַּב ל ּורְכִי אל הָׂשְ רֶׁשֲא
 ס :הָיָחְו וכְרּדמ ּובּוׁשְּב אְלַה הָוהְי נא םֶאְנ עָשְר יתומ
 עָשְרַה הֵׂשֲע-רַׁשא תּובָעוְּתַה לכ לוע הֶשַע ותקדצִמ קיּרצ בּושְבּו+
 -רָשא ולַעַמְּ יהָנְרַכְזִת אָל ּהָשָעדרַשַא .ותְקְדְצלּ ייֵהְו הֵׂשֲעיי
 רד ןַכֶּתִי אל םָּתְרַמַאו=פ :תּוִמִי םָּב אָמְח"רַׁשֲא ֹותאָטַחְבּו לעמ
 אל םכיֵכְרַדי אָלַה ןֵכָּתִי אל יִּכרַדַה לֵאָרְׂשִ תיָּב אָנִי ועָמש ינדא

 לב 'םָהילֲע תמו לוע הׂשעְו וָתהצִמ קידציבּׁשְב5 יונת
 שעיו *הָשָע רֶׁשֲאְי ֹותָעְׁשְרַמ עָשְר בּושְבּוז ם  :תּומָי 'הֵׂשְעירַׁשַא
 ויֵעְׁשְּפדלָּכִמ "בושינ *הָאְרִיִנ5 :הָּיַחְי ֹוׁשְפַנ"תֶא 'אּוה הדו טַּפְׁשִמ
 ןָבָּתִי אל לֶאְרשי תיָּב ורְמֲאְופ :תּומָי אֶל הָיְחִי ִיָח הָשָע רֶׁשֲא
 :ףכְּתִ אל יםכיִכְרר אלה לֶאְרְשי תיִּב ֹונְכָּתְ אל ייִכְרְדַה יָנדַא ךֶרַד

 13 * 6 היָח אווה (טפק ,) | ל 95*6 תּומי | 14 >5, קצפ dl; 0 mlt MSS הָאְרִיִו
 649 NI | 15 1 6 mlt MSS Edd Vrs תאו | 16 'ב >68 | 7 *16 6 לו ועמ
 < 8 | * 6 שמ | 18 * 1 6 65 ויבא | ל 9 גו | <1 הָלַּג |> ₪1 | < 6
 יִמִע | = 63 תַמּו | 19 -* >5 | 20 * >6; KO אוָה | ל ס עֶׁשְר ָה | 2ז * א ותאָטַח
 Q ויִתאַטַח | ל nonn MSS 694 אלו | 22 <6% (6%%) | 23 * 1 6 0 5
 תומָּב 632 | * ₪ 6 6 jo ויָב--| א MSS 656 1וּכְרַּדַמ; 63 + הָעַרָה |

sab | 25 “Gg |ותקְרצ | <  K24 *% >63ג, 61 | * 16 06 ויָתְקְדצ,  
  <3 | 28 1ל ||  ] 5 ins 6 613 | 27 **<8וז לעב < |  dlc 8ל | 8> * 26
 . | 29 * 6% 56 |? 1 6 41155 66 sg | 5 mit MSS 36 plל 0 בשינ | 6 6
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 םָאְנ לֵאָרְׂשִי תיִּב םֶכְתֶא טָפָשֶא ויָכְרְַּכ שיא בל
 לּוׁשְכְמַל ל יִהְיהְידאלְ םָכיִעָשַּפדלָּכַמ ּוביִשֶהְו ּובּוש הָוהְי לנדא
 ושעו םַּב םּתְעָשָּ רֶׁשֲא םֶכיִעְשִּפדלָּכ-תֶא םֶכילעמ ּוכיִלְׁשַהּ :ןְנֶע
 אָל יב :לֵאָרְִ תיִּב ּותֹוִמָת הָמָלְו הֵׁשְדֲח חּוֵרְו ׁשֶוָח בל םֶכָל
 פ :ּויַחְו ּוביִשָהְ הָוהְי "נא םֶאְנ יתּמַה תֹומְּ "ץֶפָחֶא

 ּתְרַמָאְו :לֶאְרְשְי ייאיִשְנְלֶא' הָניִק אש יהָּתַאְוי 9

 תויָרֲא יב 'אֹובל מא יהַמ
 :ָהיְרּוג הָתְּבַר םיִרְפְּכ ְּךֹותְּב הָצְבְר
 הָיָה ריִפְּכ ָהיְרֶּנִמ דחֶא לעת
 :לָכָא םֶדֶא תרט"ףרטל דמי
 יִׂשַפְתָנ םּתְחַשְּב םִיּוּג ולא 'ּועָמְשיו+

 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאלֶא יםיִחַחְב ּוהָאְבְיַו
 ּהָתְוקִּת הָדְבֲא "הֶלַחוְנ יִּכ יאָר

 ּוהָתָמָש ריִפְּכ ָהיָרְּגַמ רָחֶ תָּקתַו
 הָיָה ריָפְּכ תייר וִתְּב ְּךלַהְתיי

 לָכֶא םֶדֶא ףֵרַטיְָרְטְל דַמְליו
 יביִרְחַה :םהירעְו ףיָתְונָמְלַא *עדירז

 :ותְנַאש לוקְמ ּהׂאלֲמּו | ץֶרָא םֶשּתַ

 יתְידָמִמ 'ביִבָס -םָג ויָלֲע ּגָתַ
 'תורָצּמַּב] :שָּפְתַנ םֶּתְחָשְּב םַּתְׁשִר וילט ּושרפיו
 ּוהאְבְי לָבְּב למלא האב יםיִחַחְּב גוסב ּוהָנְּתִיַנ
 פ  ולֶאְרשִי יִרָהְלֶא ידוע לוק עָמָשְידאְל ךעמל

 הלּותש םימ-לע סב ןפנכ ּךְמַאי
 :םיִּבַר םִיִמְמ הָתְיַה הָּפְנָעְו ּהיִרְפ

 בס * >6 | ל 6 58 | 5 61 6 6 | 4 6 ויהי 4% ₪ | בז 5 1 6 6 יִּב [
dl 6 6 | °° <6%08(; prb add | Cp 1g, 1 * 6°SA+ל  | id Vrs, sed?32 *  

 םדָאְדוְב | < 5 1 6 6 איִשְנלע | 2 * 3+ איָהָק | * crrp?; 6 (oxduvoc) 628 רג
 הָיְרַא | = 6 ְךותְּב | 3 68 לעיו, קזמ 1| 4 * 1 (קזקפ) ועימשינ || * 1 < 696 וילע |

cf 29,4: 384 | 5 * 5+ויּפַאְב) ויִָיָחְלְבל  WB— | %1? (mtr cs) Dn (vel5 8  
jelcé6 6 (6חשסדסו 6ח 00 ז%6) (הְנאָלַהְ 1? הָלֵאוג  prpsומָא | 5  

 רַחֶא | 7 * 6 éero) A (exKdkwoe)( עריו, sed 1? WIN 6( ל 1 5 80 'מרא; 6
 (6% + (ev דע 000661 00100 828 )= aram ּהָתּומיִלֵאְּב); dub || *1 ? םיִרָדְעַנְ|

 41 ₪ דיִרָחֶה c7מ | 8 * 380 ווקיו שס ּוצְבָּקינ; קצק ּונֲחַַו; 141 | * 6 ביִכָּסִמ |
 51 תודוצמ גו ּובּצַיִתַה | 9 * 3 | ל 682 אביו | * תסממ MSS ץֶרֶא | 48
 nO | * >5 | 1 6 6 לע | ro ₪4 1 6 21155 ד ףְמרַּכ (גּב) el קזקs םִרָּכַּב (כ).



 772 | לאקזחי 20,11—19,11

 םיִלָשְמ ַמְבׁשלָא זע יתוָׁטִמ ּהָליָהְיוצ
 םיִתְבַע ןְּב"'לע ּוְתָמוק הְָנִתִ
 :ויָתֹיֵלָד בֶלְּב ּוהָבָנְב אָ

 הָבְלְשֶה ץֶרָאָל הָמֵחְּב ׁשֵּתִּתַוי
 'ּקְרֶּפְתַה "היפ ׁשיָבֹוה םיִדָהַה חּורְו
 : ּוהָתָכְכֲא שא ּהָנִע הממ שב

 ם | ּויאָמצְו הָיִצ ץֶרָאְּב רָבְדִמַב יהָנּותְׁש הָתַעְוי
 הָלָכֲא יּהְיְרפ היִּוְב "הָפִמַמ שא אַצַּתַי

 לֹוׁשְמָל טָבְׁש זע הָטַמ הב הָיָהֹאַלְו
 ס :הָניִקְל יִהִּתַו איִה הָניִק

 םיִשָנַא אב ׁשֶדֹחַל רֹוׂשֲעְּב יִשְמַחַּב תיִעְבָשַה הָנָׁשַּבויָהיוי 0

 הָוהי"רבְד יְִַו  :ינפל ּוֵבׁשַו ההיא שרל לאָרְׂשִי קו
 הָּכ םֶהֵלֲא ָּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יגְקויתֶא רַּבַּד םֶדָמְְּבי :רמאל לא
 םֶכָל שֶרְּדַאדִא יִנָאיַח םיִאְּב םָּתַא יִתֹא שֶרְדְלַה הֹוהְי יָנֹדֲא רַמֶא
 תֶכֲעֹות-תֶא םֶרֶאְְּב יטפְׁשִתה םֶתא טָּפָשַתַה+ :הָוהְי 'ינדַא םֶאְנ
 יִרָחַּב םויְּב הָוהְי "ינדא רַמָאדהּכ םָהיֵלֲא תְרַמָאְופ :םַעיִדּוה םָתֹובֲא
 םִיָרצִמ ץֶרָאַּב םֶהְל | עַדְּואְו בקי תב ערֶזל לוי אָׂשֲאְו לֵאָרְׂשִיְב

 יתאָשְנ אּוּהַה םיֹּ :םכיֵהְלֲא הָוהְי יא רפאל ָהָל ידי אָׂשֲא
 תַבָז 'םֶהָל ייִּתְרּת"רׁשִא ץֶרָא-לָא םִיָרצִמ ץֶרָאמ םָאיִצוְהְל םֶהָל יד
 יָניֵע יִצּוקַש שיִא םָהֵלֲא רָמאָוז :תָֹצְרֲאָה"לֶכְל איָה יִבָצ ׁשֵבָדּו בֶלֶח
 יֿב-ּורְמַיוא :םֶביֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא ּואֲמַטַּתהלַא םִיָרְצַמ יַלּולְנְבּו ּוכיִלְׁשַה
 -תֶאְו ּוביִלָשָה אל םָהיֵניֲ יִצּוקַש-תֶא שיא ולא עֶמְׁשל + ּובָא אָלְו
 םֵהְּב יִּפַא תוכל םָהילע יִתָמַח ְּךָפְׁשִל ראו ּובְזְע אָל םִיַרְצִמ יל
 םִיּּגַה יֵניֵעָל לחה יּתְלְבְל ימָש ןעמְל ישַעַאְופ :םִיָרצַמ ץֶרֶה ךֶתְּב
 ץֶרֶאַמ םָאיִצוהְל םֶתיניִעְל םָהיֵלֲא יִתעדונ רֶׁשֲא יםֶכֹותְב הָמָהְרָשַאי
 ןֶתאְוי :רּבְְמַה-לֶא םָאְבַאְו יםִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָאיִצואְו ו :'םיצמ
 םָתֹוא הֵׁשֲעַי רֶׁשֲא םָתֹא יִּתְעַדוה יטַּפְׁשִמ-תאְ יִּתוקְח-תֶא םֶהָל
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20,12—28 EZECHIEL 773 

 תּואְל תֹוָיְהִל םֶהָל יִּתְתְנ יֵתֹותְּבִׁשִתֶא םגְויי :םֵהְּב יֵחָו םֶדאָה
 לֶאְרְשדתיב יִבְדּורָמָיַו :םָׁשְדִקִמ הָוהְי ינא יב תל םֶהיֵניֵבּו יִניִּ
 םָתֹא הָׂשְעַי רְׁשֲא ּוסָאָמ יְְֵּׁשִיתֶאְו וכלהדאל יִתוקחְּב רָבָדמַּב

 בֶהיֵלֲע יִתָמֲח של ראו אמ ולח יִתתְּבַש-תֶאְו ב יְִ ְרֶאֲ
 םיוּגַה יִניֵעָל לֵחַה יִּתְלִבְל יִמָש ןעַמְל הׂשֲעֲאְויא :םֶתֹולכְל רָבְָמַּב
 רָבְדַמִּב םֶהָל ידי יִתאָׂשְנ יָנַא-םַגְויַי :םהיניעל םיָתאֵצּוה רֶׁשֲא
 יִבְצ ׁשֵבְדּו בְלֲח תַבָז ייִתַתְנְִרַשא ץֶראְָלֶא םֶתֹוא איִּבָה תל
 וכָלֲה"אל יֵתֹוקְח-תֶאְוי ּוסָאָמ יִטָּפָשְמְּב ןעי% :תוצְרַאָה"לְכְל איה
 סָחָּתַוול :יףלה םָּבל םָהיֵלּולְג ירח יִּכ 'ּולְלַח יִתותְּבַשתֶאְו יםָהָב

 -לֶא ראי :רּבְדּמּב הָלְּכ םָֹא יִתיִשָעאַלְו םֶתְמְשִמ םֵהיֵלֲע יגיע
 -לַא םֶהיֵטְּפְׁשִמ"תֶאְו ּוכֵלַּת-לַא םֶכיֵתּובֲא יֵקוחְּב רֶבְדּמַּב םֶהיֵנְּב
 וכל יֵתּוְקֲחְּב םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנֲאפ ּואַמַטִּתהלַא םֶהיֵלְלִנְבּו ּורְמְׁשִּת
 תּואָל ּויָהְו ושּדק יֵתֹותְּבִׁש-תֶאְו* :םָתֹוא ּושעו ורְמְש יֵטָּפְׁשִמתֶאְ
 םיִנָּבַה יָבּורְמַינ: :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנָא יִּכ תעלל םֶכיִניֵבּו יניב
 שא םֶּתוא תֹוׂשְעַל ורמש-אל יִָּפָשַמתֶאְו ּוכְלָמְדאְל יִתיקחְּב
 ךפשל רֿמאָו וללח יֵתותְּבַׁשיתֶא ם םָּתְּב יֵחְו םֶדָאָה םָתֹוא הָשִעַ
 לשַעַאְו ייִדָיתֶא יִתַבָשַהְויי :רּבְדמַּב םָּב יִּפַא תוְלַכְל יםהלע יִתָמֲח
 :םָהיִניעל םָתּוא יִתאָצֹוה"רֶׁשֲא םִיּגַה יניעל לחה יִתְלָב ימש ןעמל

 תור לי םָתֹא ץיִפָהל רָבדמַּב םֵהָל יְָיתֶא יִתאָׂשְנ נָא
 -תֶאְו ּוסָאָמ יִתוקְחְו ושָעְאָל יֵמָּפְׁשִמ ןעי=י ם :תִנְרֲאָּב םָתֹוא
 יִּתְתָנ ינֲא-םַנְו*פ :םָהיֵגיֵע יָה םֶתֹובֲא ילּולג יִרְחַאְו וללח יָתֹותְּבַׁש
 םֶתּוא אַּמטַאְו* :םָהְּב ּויָחָי אֶל םיִטָּפְׁשִמּו םיָבֹוט אָל םיִקָח םֶהְל
 ּועְדי רֶׁשֲא ןעמְלי םטשא ןַעָמְל םַחָר רֶטָפִלְּכ ריִבעַהְּב םֶתֹונְּתַמְּב
 ָתְרמָאְו יָא" לֵאָרְׂשִי תִיּב-לֶא רַב לז פ :יהָוהְי ינא רֶׁשֲא
 םָלעַמְּב םָליִתֹוכא יִתֹוא ּוָפְדג "תאז דוע הָוהְי 'ינדֲא רַמֲא הָּכ םֶהיִלַ

 הָתּוא תַתָל ית יִתאָלָנ רש ץֶרָאָה-לָא םָיִבַאְ* :לָמ יב
 יםָהיַחְבְזתֶא םֵׁשּוחְּבְזיו תובע ץע"לָכְו הָמְר הָעְבּגלָכ ּואְרִיַנ םֶהָל
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 24 | לאקזחי 42—20,29

 םש ּוכיִפיַו םַהיַחוְחיִנ םיִר 'םֶש ּומיִׂשיַו םִנְּבְרק סעֶּכ' םָש"'ּונְתיו
 םש םיִאְּבַה םָּתַארְׁשַא הָמַּבַה המ םֶהֵלֲא רַמאְופ :םָהיִּכְסְנ-תֶא

 לֵאָרְׂשִ תיּבלֲאורֿמַא לנס ס :הָּנַה םּיַה דע הָמְּב מש אָרּקִיַו

 יִרְחֶאְו םיִאָמְטִנ םָּתַא םֶכיֵתֹובא יָּךְְָּבַה הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּפ
 ׁשֵאְּב םֶכיֵנְּב ריִבָעְְּב םֶכיֵתְנִּתמ יתַאְׂשִבּוגי :םינז םָּתַא םֶהיֵוְקְׁש
 לֶאָרְׂשִי תב םָכָל שרד יאו יםּויַה"רֲע םֶכיֵלּלִנ"לָכָל םיִאְמְטִנ םָּתַא
 יויָה םֶכֲחּוָר"לע הָלֹעָהְוי :םֶכָל ׁשֶרְרִאדמַא הוהָי 'ינדא םָאָנ ינאי
 תֹוצָרֲאָה תָֹחְּפְׁשַמְּכ םיוגכ הָיָהְנ םיִרְמֶא םָּתַאוירֶׁשֲא הָיְהִת אָל
 הָקְזְח רֶיְּב יאלדםַא" הָוהְי 'ינדַא םָאְנ יֵנָאיַחי :ןְבָאְו ץע תֶרָׁשָ
 םֶכְתֶא יִתאָצוְהְו :םָכיֵלֲע ְלְמֲא הָבּופָש הָמֲחְבּו הֶיּוטְנ עוזב

 רמי םָכתֶא יִתאְבַהְו :הֶכּופָׁש הָמחְּו הנ ערב הז
 יִתְמַּפָשַג רָשֶַאּכ :םיִנָּפלֶא םיִנָּפ םֶש םֶכְּתִא יִּתָמּפְשִנְו םיִמַעָה
 'יָנדַא םֶאְנ םֶכְּתִא טַפְׁשִא ב םִיָרְצִמ ץֶרָא רּבְדמְּבי םָכיֵתֹובֲאזתֶא
 'תָרְכְמְּב םֶכְתֶא יתאַבְהְו יִטְבָשַה תַהְּת םֶכְתֶא יתְרַבעְהְוז :הָוהְי
 םֶהיֵרְּגִמ ץֶרֶאְמ *יּב םיִעְשוְּפהְו םיִדְרְמַה םָּפִמ יִתְורָבּוי* :יתיִרְּבַה
 ::הוהְי יִנֲאיּכ םָּתְעַדיְו "אובָי אל לֵאָרְׂשִי תַמְדַאְדלֶאְו םֶתוא איצֹוא
 יודבע יוכל לול שיא הֹוהְי יינדָאורמָאהְּכ לארָשיתיב םָּתַאְופ
 דועדּולְלַחְת אל יִׁשְדְק םֵׁשתֶאְו יִלֶא םיִעָמש םכְניִא-'םֲא רַחַאְו
 םָאְנ לאְרְשי םוְרָמ רֶהְּב ישְדְקרַהְב יבְוס :םכיִלּולְנָבּ םֶכיִתוְנְּתַמְּב
 םַצְרֶא םַש ץֶרָאְּ יל לאְרְׂשִ תיּבדלּכ יָדִי םש הֹוהְי יינדַא
 -לֶבְּ סכיתואשמ תיִׁשאָר- תֶאְו יםּכיִתֹמּורְּת- תֶא "שורדֶא םֶׁשְו
 םיִמַעַהְְִמ םֶכְתֶא יִאיִצְוְהְּב םֶכְתֶא הָבַרֶא - ַחיִרְּבי סיד

 לַארׂשִי תמדא-לא םֶכְתֶא יִאיִבַהּב הָוהְ של םָתָעְדיְוי :םיּגַה

 28 "1 ? 6 5 ובירקיו, ג1 6 6 וכךעיו | << >6, קזמ 41 | 29 קזקפ םיאבה -

3r° | T3דprps3ס * 416 6 | ל  | vanitas):; dl?nיאבה  et neohbr6  

 תיִשאְרְבּו | ל 5 6 66 הֶזַה | < 61 6 6| 32 *>5 | * 6 ַאַּכ| 336+ ןֵכָל וז
 = >6 | 36 = 6% ץֶרֶאָמ םֶתא יִאיִצְוהְּב רָּבְדַמַּב | ל 41 6 6 | 37 60
 ימבש || ל ?; 6 רֶפְסִמְּב , 65161 1Ch) 9,28(; 5רֶסּומְּב || < 41 6 6 | 38 *6 יִּכ |16

*id 6 ipsum hic et abhinc sae-אשקו06 | 39  xipiogואבי || < 6%  nonn MSS Vrs 

sed? | 5? 6 kai nerd 10070 eiּוריִבָעַה,  prpsל >6 || © 6 6562016,  || pissime 
 ₪; רחאו >5; 1 ? םיִרָחֲַאַו (cו םיהלא) cf 15 26,19 | 40 * 61 39% | ל ?; 6 %

 ד6\ || < >65, prb dl || 5 prb 1 6 68 דקפָא || <+ 3 םָה- | 1 'ִּב
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 -םֶתְרַכְזּו :םֶכיִתְובַאל ּהָתּוא תֶתְל יִדָיתֶא יִתאָשְנ רֶׁשֲא ץֶרְהדלֶא
 םֶתַטְקְנּו םָּב םֶתאַמְטִנ רֶׁשֲא םֶכיִתָליִלְעְילָּכ תֵאְו םָכיֵכְרּדתֶא םָׁש
 הָוהְי יִנֲאריּכ םָּתְעַדִו :יםָתיִׂשְע רֶׁשֲאֹי םכיֵתְעְר"לְכְּב םֶכיִנְפְּב
 םֶכיִתוליִלֲעכְ םיִעְרַה םֶכיִכְרִדְכ אל יִמָש ןעמל םֶכְּתִא ייִתושעּב
 ספ | :הָוהָי "יָנדא םָאְנ ילֵאָרְׂשִי תב תותְחָשָּנַה

 הָנַמיִּת רַב ָיִנָּפ םיִש םנָאְדוִּב* .:רמאל ולא הָוהְיְרַבְד יִהְיַו י 1
 בֶנֿנַה רַעַיְל תְרַמֲאְו :'בָננ יהָרְׂשַה רעֶיילָא אָבַּנַהְו םורדהילא * ףטהו
 הָלְכֲאְו שא ָךּבדתיִצַמ יִנָנַה הוהָי נא רֶמָא-הַּכ הָוהְי-ְרבְּד עַמְׁש
 ּהָבּובְרְצָנְו 'תָבָהְלש תָבָהְל הָבַכְתִאל שבָי ץֶעלָכְ .תלדץעדלכ ָּדְב
 אֶל ָהיִּתְרַעַּב הָוהְי יִנָא יִּכ רָשְּבדַלָּכ י ּואָרְו+ :הָנֹוְפִצ בֶנִָּמ םיִנָּפִלַּכ

 לָשַמְמ אָלַה יל םיָרמָא 'הָמֲה הָוהְי יג ּהָהֲא ראוי הָּבְכּ
 םיִש םנֲאדִּבי7 :רמאל יִלֲא הֹוהְירבְד יהו פ :אּוה םיִלָשִמ
 זק :לֵאָרְׂשִי תַמְדַאהילֶא אָבָּנַהְו יםיִׁשְרְקמ"ילָא * טַהְו םלָשּורְיילֶא : יִנָּפ
 יִּבְרַח יִתאֵצוְהְוְךִיַלֲא יִנְנִה הֶהְי רָמָא הָּכ לֵאָרׂשִ תַמְדְל תְרמֲאְו
 קי ְָּמִמ יִּתְְכַהרְׁשַא ןעֶי*פ :עֶׁשְרְו קידצ ְּךַמִמ יִּתַרָכַהְו ּהָרְעַּתַמ
 ּועְדָיופ וו בָנָגִמ רׂשְּבילָּכיילָא ּהָרְעַּתִמ יִּבְרַח אָצִּת 5 יעשרו
 פ :דֹוע בּושַת אל ּהָרעַּתַמ יִּבְרַח יתאצוה הוה יִנֲא יִּב רֶׁשְּבִלְכ
 | :םָהיִניעל חנאת :תּוריִרְמְב יחיִנְתִמ ןרְבְשְּ חְנָאַה םֶדָאְְַב הָּתַאְויי
 הָעּומַש-ילֶא יִּתְרַמָאְו חנֲאַנ הָּתַא .הָמלע ףילא ּוְרָמַאידיִּכ הָיָהְו
 םִֿכְרְּלְכְו תּורדלכ הָתַהְכְו םִילָכ ּופְרְו בל סַמָנְו הָאְבְיִכ
 ס  :הָוהְי יָנֹדֲא םֶאְנ 'הָתָיְהְנְו הָאָב הָגַה 'םימ הָנְכלַּ
 רַמָא הָּכ ָתְרַמֲאְו אֵבָּנַה םלָאְדןָב 4 :רמאל לא הָוהְידרַבְד יהי
 ירֹמַא יהָוהְי

 :"הַטּורְמ-יםגְו הָּרֲחּוה בֶרָח בֶרֶח

P>6 | * 66 6 | Cpar,2°66<43° | ל >609 | 44 * 6+[ |  
Arovuevov (VW), 1 prb 663 טָּבַה | *16 6 לע | %16 6 לע || * 6  ?| eri 

id6 >6%6 || ל ?; (6 ף 650006000, A;גז" הָּכְנָנ | 3 *16  Or5 בֶגָנַּב רָשַא | *  
 3) | 5 * 6[ 20,39* || * 6 םֶנֶה | 7 * 6 6 קזגem 61 אָבְּנַה ןכָל | ל 1 לע 6 6 |

cf 6 (sed cf Jer6 טָּבַהְול +2 | %1 לע 66 | 51 666 4155 8 םָשּדְקַמ S > 
 51,51( | 8 MSS Edd 9369 praem ינדא || ?g ** >A, dittogr ? 4? | ל 6
 0606 | 51 לע 6 6 | 316 Or הָנופְצ 6 3 | 10 36* אלו | זז 3 6 (3%--)
 יִנָתַמ | * 6 2v 0016 = םיִריִצְבּו יו ףיִר-- | 12 * 8 + םֶהיֵלֲא | * 1 לע6 6|
 . <6, dl || 14 % 516 8; mlt MSS Ead ינדא, 0: גו הוהי ינדא 3] 501 הוהי |

Fb cf 15.ל >8 | < םג >686 || %1  
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 שיִשָנ וא" הָמָרֹמ קֶָּב ּהָל"הְיֲהועַמְל הֶדִחּוה חַבָמ ַחָבְט ןעַמְלי5
 :'ץַעלָּכ תָסֶא יִנְּב טֶבְש

 יףָּּב שָּפְתְל 'הָטְרְמָל ּהָתֹא "תי
 לְליֵהְו קעֶז ל :גְרּוהדדיַּב ּהָתֹוא תַתְל הַּמְרֹמ איָהְו "ברח הָּדֲחּוה איה

 -לֶא יִרּוגְמ לֶאְרְשִ יֵאיִׂשְנ"ילְְּב איָהי יִמעְב הָתְיָה איִהיִּכ םֶרָאְְּ
 טְבְׁש-םַּנ"םא הָמּו ןב יִּכי :ִִּרָיְ"ילֶא קפס 'ןֶכָל יִמעתֶא ּויָה בֶרָה
 אָהְּנַה םֶדָאְְּב הָּתַאְופ ם :הֶיהְי ינדַא םָאְנ הָיָהְו אל יתָסָאֹמ

 יהָתְׁשיִלְׁש יבָרֲח 'לֿפְכִתְו ףֶּכ"לֲא כ ְךְַו
 :יםָהָל 'תָרָדֹחַה ילודּנַה לָלְח בֶרֲח איה םִלָלֲח בֶרָח

 יםיִלְׂשְכְּמַה ּהָּבְרַהְו 'בל ַָּןעֶמְל=>

 :חַבֲמְל הממ קָבָבְל היושע יחָא בֶרָח"תַחְבֲא תתי
 :תֹודְעֶמ ְּךיָנְּפ הָנֲא יליִמְׂשַה 'יִמיִשָה יִניִמיַה יֵדֲחֲאְתַה=י

 יָנַאדמ גה

 יִתְמַח יִתֹחיִנֲהְו יִּפַּלֶא יִּכ הָּכא
 "וב הָתַאְוצ :רֹמאָל יִלֲא הָוהָירבְד יהיו 5 ם :יּתְרבְּר הָוהְי יִנַא
 ואְצַי ידֲחֲא ץֶרָאמ לְבְּביְלַמ בֶרָח אֹובָל םיִכָרָּד םִָנְׁשוְְל"םיִׂש םֶדא
 ברח אבל םיִׂשָת יה י'אַרְּב ריִע ּךְרָדׁשאָרְּב יאר דָיְו םָהיֵגְׁש
 "למ דמע-יכ< :יהָבּוצְּב 'םָלׁשּריִב הָדּוהי-יתֶאְו ןֹוָמעינְּב תב 'תָא
 םיִצֲחַּ לקלק םֶסָק-םֶסְקִל םיִכְרּדַה יֵנְׁש שאָרְּב ְּךְרְּוַה םָאדלָא לָבְּב
 םוׂשל יםלָשּורְי םֶסָקַה ו הָיָה 1ימיְּב7 :דֵבָּכּב הֶאְר םיִפָרִּתַּב לֶאָש
 -לע םיִרָּכ םּוָשָל הָעּורְתַּב לוק םיִרָהְל יתַצְרְּב הָּפ תָּתְְל םיִרָּכ

prb 1 pבָר (cf Ps 144,6( |לָהָה  vel39); 5 ּהָל תיָה < crrp (vid15 *%  

 b-b crrp | 16 * ¥ dedi (RB) || * prps ַצֵרִמִל, 1 ְַבומְל | < 6 ופָכְב | 5 ₪1 |
 ז7 ** 8 לכְבו | ל >8 | 61 לע )6( | 18 = crrp | 19 516 0ז 6 לע | "]

prb 6 6 לַּפַכְתּו | > add? | % prbl ְְתְׁשַרְׁש cf 9 || >> add? parenthesis ? pr 

we Kr Nin; 5 לודגה ללח prb 1 איה םיללח cf 65 | ‘lprbc 6 = -6א 

 %:די-ן

 הָנִה רעש | 6 ;crrp 6 להט cic ו bougpaiac (ח חַבָטילָא?) |
 הָטְרִמ | 21 * ?; nonn MSS ירחאתה 6 diaropetov 6EUvov = יִרְּבעֶתַהי |

et trsp in5 1 שארב  | (dittogr)ג21לע | 24 51 תַמַא | * 41 6 6  | dlל >0)6(6,  
 vs sq || 25 * ins ריע | ל 1 לֶא צ6| 6 68 לע || = 1 לֶאְו ט] לעו | %1 6 68 'ריײלעֶו
 vel sol רו | 1 6 6 ּהָכֹותְּב | 26 1 לע 6 6 | 27 * 683 'רידלע | ל-ל 866: 61 |

B04.5 ] חַרָצֶּב 6 6  
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 אָוְׁש"יםוָסְקִּכ םָהָל הָיְהְו יקי יתֹנְבִל הָנָלְק ְּךְְשַל 'םיִרֲעְׁש
 ם | וׂשפְּתַהְל ןֹוע ריְִזַמ"אּוהְו 'םֶהָל תִֹעְבְׁש יעְבְׁשי םֶהיִניעְּ
 םָכיִעְׁשַּפ תֹולָנַהְּב םֶכְנֹוע םֶכְרּכְַה ןעי הָוהְי יינרא רמָאזהְּכ ןכְכפ
 ּוׂשֵפָתִּת ףכַּביםָכְרְָּנַה ןענ* םֶביֵתוליִלֲע 'לָכְּב םֶכיִתואַטַה תֹואָדָהְל

 :ץק ןנע תַעָּב ומוי אָּברָשַא לֵאָרְׂשִי איִׂשָנ עֶׁשְר לָלֶח הָּתַאְופ פ
 תא הָרְטַעָה םיִרָהְו תּפָנְִּמַה 'ריִסֶה הֹוהָי יָא רַמָא הכי ם

 הָנָמיִׂשֲא הָנע יה יהָועי :יליִפָשַה 'ִהְבְּנַהְו הּבְגַה יהֶלָּפָשַה "תאז-אל
 פ  ויּתַתְנּו טָּפְשִמַה" וֶלרָשַא אָּב"דע 'הָיָה אָל תאז"םנ"

 ןומע יגְּבלֶא הָוהְי *ינדא רַמָא הָּכ ָתְרַמֶאְו אֵבְנַה םֶדְְְָב הָּתַאְו
 "עמל ליִכָהְל" הָמּורְמ חַבָטְל הָחּותְּפ בֶרֶח בֶרָח ְתְרמֲאְו םָתָּפְרָח"לֶאְו
 יָלְלַח יֵראָוצילֶא יִּדִתֹוא תתָל בְֶּכ ְךָל"םסְקִּב אש ל תוֲחַּביי יקָרְּ
 םוקְמַּב יָּרְעַּתלָא בָשָהי5 ס :ץק ןְנע תַעְּב םָמח אָּב"רַׁשַא םיִעְׁשְר
 יִמְעַז ךילָע יִּתְכפָׁשְופ ְדָתֹא טְּפְשִא ְּיָתּורָכְמ ץֶרָאְּב תאְרְבִנירֶשַא
 :תיִחְׁשַמ יֵׁשָרָח םיִרְעְּב םיִׁשָנא דב ְךיּתַתְנּוְךיַע ַחיִא יִתְרְבְע ׁשֶאְּב
 ינא יִּכ ירכזִת אל ץֶרָאָה ֹּוֲתְּב הָיְהי מ הָלְכֲאְל הֶיָהְּת ׁשֵאָלּז
 ּפ :יִּתְרַּבְּד הָוהְי

 טְּפְׁשִתַה םָא"ב הָּתאְוי :רמאל יִלֲא הָוהְי"רַבְד יִהְיַוי 2
 הָכ תְרמָאְ ָהיָתֹבֲעּוְּת"לְּכ תֶא ּהָּתְעַֹוֲהְו םיִמְּרַה ריִע"תֶא טֵֿפְׁשִתַה
 םיֶלּולְג הָתְשֲעְו ּהָּתַע אֹוָכָל יָּכֹותְּב םָּד תָכָּׂש ריִע יהֹוהְי ינדא רַמָא
 תיִשֶערֶשַא ְּךללְנְבּו ְתְמַׁשָא ּתְכַפְשְ"רֶשַא ְּךַדְבי :הָאְמַטְל יִהיֵלֲ
 הָפְָח ּיִּתַתְג ןפילע ְּךיָתונְׁש-ידֲע 'אובְתַו 'ָךמָי יֵביָרְקַּתַו תאָמְט
 ּךֶבדּוסְלקְתִי ךֶּמִמ תּוקחַרַהְו יתֹוָכֹרְקַהפ :תוצְרָאָהילָכָל הָסְלְקְו 'םיוגל
 עז שיִא לֵאָרְִׂייֵאיִׂשְנ הַּגַה5 | = :'הָמּוהְמַה תָּבִר םֵׁשַה תֶאַמְט
 27 % 63 ָהיֶרעׁש | < m1: MSs Edd 686 תונבלו || 28 * 0 םֶסְקַּכ 6 םֶסוקְּכ
 1 6 3םֶסְקַּכ | ל ?; >65, add | 20 * 616 6 || * 22155 8 לכ || = <5 | 6
 םֶהָּב | בז * 61 6 6 | * 1 רַסָה | < םֶרָהְו | 4 >8 | 1 הָלְפֶשַה | 1 הָהֹּבְּנַהְו |
 + ןלָּפָשה | 32 * 6*%: 3 (לְוֲעְל?) הָועָל תאז םַּג | * >395"55 | = >3; 8 סט

rapod bow avrgהת תאזָּכ ּהָל יֹוא 566 ? | % 65.  roiabrn oral: prps001  
atrnv) 89 61 6 | 33 61 6 6 | °° >S; 6 6% guvréAeiav (sim 6%(, éreipou6% ( 

 8חשc; pr ליכהל כז לַהָהְל; 1 קזמ !ve קֹרָבְל !ve קרָּב ןעמְל | 34 יו
dub; 6 676010666 pnּהָתֹוא || ל 1 לע 6 6 | < 1 קצמ םיִלָלֲח 6 63? | 35 =  

 א0דטגטסמ6 || 37 1 ייָהִּת | Cp 22, 2 dlc 4MSS 65 [| 3 * 6 +-יוא (ש) 6+ 24,6 |

 ל ft dl | > prb 1 6 86 הָכּותְּב | 4 * 1 61 8) ךמּוי | * 63 יִאְבְּמַו | < 1 6 5
&v raic6 68 א | < 6  Qr 6369 ny || 5 mit MSS Eda ‘3 | 5 * ins prb 

 avopiaig cf 8; 84 1 המ.
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 ְֶכותְּב קֶׁשעב ּושָע רגל ב ולקה םִאְנ בָא דפש ןעָמְל דב ּויַה
 ם  'ִּתְלְלח יִתתְּבַשתֶאְו יתיִזְּב יש ְָּב ּונוָה הָנָמְלַאְו םֹותָי
 הָמ ב ּולְכָא 'םיִרָהֲה"ילֲאְו סֶּהֶּּפְש ןעמֶל רַב ּויָה ליִכְר יֵׁשְנא
 ושיִאְויי ְךָבונע הָּדנַה תֶאַמְט ְּךָב"הָּלִג בָאתוְרָעפ :ךכותְב ּושָע
 ׁשיִאְו הָמְזְב 'אָמְט ותָלַּכתֶא ׁשיִאְו הָבֲעּוּת יהָשַע ּוהָעַר תָשֶאדתֶא
 שנ םהיִַּפָש ןעֶמְל ףב"ּוחקל רַמְשְי ּוְָב"'הָנִע ויִבָאדתַב ֹותֹחַאזתֶא
 ינֹדֲא םָאְנ ְּתַחַכָׁש יִתאְו קָׁשעּב 'ךיעַר עצב יִתַחְְל תיִּבָרַתְו
 ימְלַעְו תשע רש עֶצְב"לֶא 'יפָכ יִתיּכַה הגה :הוהְי
 יָא רש םימנל ו הנקוֲּת"םא בל ַמֲעיֲהיי כב יָה רֶׁשֲא
 םיַּּב ךֶתוא יִתוציִּפַהְו 5 :יִתיׂשֲעְו יִתְרִַּּד הָוהְי יִנֲא ךֶתוא הָשע
 יגיִעְל יּדָּב תְלַחְנְו< י'ךפמ ּתֶאְמִמ יִתַמַתַהְוי תוָצְראְּב ךיִתירזו
 :רָמאָל יִלֲא הָוהידרַבְדיִהְִנִז  ס  :הָוהְייִנֲאיִּכ ָתַעַרְיְו 'םיוג
 לזרבו ליבו תָשחָנ ים ֵנְוָסְל לֵאְרְׂשִי-תיב לי יםדְָדּב
 נא רַמֲא הָּכ פליפ ם יָה 'ףָסָּכ םיִגַס רט ְךוָתְּב תָרפֹועְו

 תא םָכְתֶא ץבק יגְנה כָל םיִנסְל יםֶכְלְּכ תה ןעי הֹוהָ
 רּוכ ְךּוּת-לֶא ליִדְבּו תֶרֵפּועְו לֵוְרַכּו תָשחְנּו ףסָּכ יתצְבְקִיי :םֶלָשּורי
 ייִּתְחַּנַהְו "יִתְמַחַבּו יִּפַאְּב בא כ יּדיִּתְנַהְל שָא .ויִלָעד תַחַפְל
 יִתָרְבַע ׁשֵאְּב יםבילע יִּתְחַפָנְו יסֶכְתֶא יִּתְסַּנְכְויי םָכְתֶא יִּתְכִּתַהְו
 ּהָבּותְב ּבְתִת ןָּכ רּוּכ ךותְּב ףֶסָפ 'ִּדוּתַהְּב< :הָכותְּב םָתְכּתְנְו
 יהיו3 סם  :םֶביֵלֲע יִתָמֲח יִּתְכַפָש הֶוהְי יִנָאיִּכ םָּתְעַדיִו
 יהָרהְׂטִמ אֶל ץֶרֶא ְּתֶא ּהל-רֶמָא םֶדָאדְב :רמאל יִלֶא .הָזהְיְדרַבְ

 = גָאוש ירא הָכותּב יִהיֵאיִבְנ רָשָקִי< :םעֶזםיְּב 'הָמְשָג יאל יי
 :ּהָכותְב גרה ָהיָתּונָמְלַא 'ּחָקִי רקיו ןָפַח ּולּכֶא שָפְג ףִךֶמ ףרט
 7 6 וקשע 429 | 8 * 6 וזָּב | < 6 ולָלַח | ף *1 לע 6 6 | * קזק םֶּדַה | 010
 638 ולָג | זז * 63 ושע | * 6%3 ואָּמְט | < 63 ונע | ז2 * 68 וח;ל+ ב |
 55 8 םֶהיִעַר ּועָצְבִיו | < 41 6 6 | ב * 3 יִנָאְו | ל 6%598+ יּפַּכ" לָא, 5
 érétw xeipd ov cf 6 = יִתאַבַה | 51 6 K 6 by | %1 6 6 ךיַמְּב | 14 >8; 6

vidְתְמַלְכִנְ 5  prpsיִּתְלַחְנְו  jo6ע 00 = || 15 >3 | 16 "*?;4(1₪4 6 ה)  

 ְךיִתֹּתַחַהְו | ל 1 6 וו MSS 686 'גה || 18° frrinsc 6 הָנַה | 0 גיִסְל |
 < 8 ins 9 cf 20 | 5 prb dl | ro * 6+רֹמָא || * 41 6 6 | == 65 םָכְתֹויֲה |

prb( 4 ץבקּכ) | *16 68 ָךֶתָּנהְל | 5 גת ₪ 6 $ םֶכְתֶא | 4 vel696 'קָּכ  lc20 *  
dl |? add? | 66 6 | * >5; 6 יִּתְסַנְכְו; 1? יִּתְחַּפַהְו | 21 ** >68,  dl 

 ָךֲתָּנִהְּכ | ל קז 1 ּוכְתַּנִּת | 24 *| הָרֲטְמ 4 6 ve הָרָׁטְמַה | ל pזמ dl cf 6ג |

 516 {Vrs Nb | 1 הָמׁשְג | 25 = 1 6 6 ָהיֶאיִׂשְנ רֶׁשֲא | * 1 וחקל < 680.
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 ּוליִדְבַה אָל לתל שֶדְקְרִיּב יֵׁשְדק ֵּלְזַחינ ַתְרּות סְמַח ָהיֶנַהְכ5
 לָחֶאְו םֶהיֵניֵע ּומיִלֲעָה יִתותְּבַשְמּו ּועיִדוה אָל רּוהָטְל אַָטַהְיִבּ
 באל םָּד"דְּפְׁשִל ףרט יִפְרַט םיִבאְזִּכ ּהָּבְרְקְב היִרְשי :םֶכּותְּב
 אְוָׁש יםיזח לַפְּת םֶהָל ּוחַט ייבנה :עַצָּב עֵצְּב ןַעָמְָל 'תושָפְג

 :רד אל הניו היי "נד רמֶא הָּכ םיִרְמ בכ 'םָהָל םיָמְסקו
 רגַה"תֶאְו ּונוה ןויָבֲאְו יֵנֲעְו לוג ֵּלְזנְו קֶשע וקָשַע ץֶרָאָה םעפ
 יִגְפל ץֶרָפּב דמו לנג שיא םָמ שקבַאָנ יי טּפְׁשִמ אָלְּב ּוקשָע
 ימָעז םָהיֵלֲע פְׁשֶאְוי :יִתאָצְמ אָלְו ּהתְחש יִתְלבְל ץֶרָאָק רעְּ
 ס  :הָוהָי יִנדַא םֶאְב יִּתַתָנ םָשארְּב םָּכְרַּד םיִתיִלַּכ יִתְרְבְע שֶאְּב

 תונּב םיִשָנ םִיָּתְש םֶדָאְְּ :רמאל לא הָיהְידרַבְד יהְיַוי 8
 ןָהיְִש ּוָכֲעְמ 'הֶמֶש יונ ןָחיִרּועְנַּב םִירְצִמְב הָננְזּתַ יָה תָחַאָא

 יּהָתֹוחֲא הָביֵלֲהָאְ הלר הָלָהֶא ןְתֹומְׁשּוצ : היל הד ושע םשְו
 םָלְׁשּוריִו הָלָהֶא ןוֵרְמְׁש ןֶתומשּוי תינָבּו םיִנָּב הָנְָלַּתַו יל ןיְיְִּתַו
 ָהיֶבַהֶאְמִ לע "יבָנָעַתַו ייִתְחַּת הָלֲהֲא ןזתו5 :יהָביִלֲהֲא
 םֶלּ דָמָח יִרְַּּב םיִנָנְסּו תּוחַּפ תֶלָכְת יִשָבְל :'םיִבּורְק רּוׁשֲא-לָא
 רּושַאדיִנָּב רַחְבָמי םָהיֵלֲ ָהיִתּונְזַּת ןֵּתַּתנל :םיסּוס יִבְכְר םיִׁשְרַפ
 ָיִתּונְּת"תֶאְו :הֶאָמְמִנ םַהיִלּולְּגלֶכְּב יהבְנֲעירְׁשַא ילְָבּ יל
 היִלּותְב דד ושַע הָּמַהְו ָהירּועְנְב ּובְכַש ּהָתוא יִּ הָבְנְע אֶל םִורצַמַמ

 ירושא יב ליבי ָיֵבֲהאְמיְב היֶתַתָּ בל ָהיַלָע תות וכפי
 ּהָתואְו ּוחְקְל ָהיֶתֹוגבּו היִנְּב ּהָתְוְרע לג הָּמַה יי :םָהיֵלֲע הָבְנַע רשא
 ס  :הָב ושָע 'םיִטּופָשּו םיִׁשנַל יםָשדיהְּתַנ ּונָרָה בֶרָחּב
 ָהיֶתּונְוַּת"תֶאְו הָּנַמִמ ּהָתָבְנַע תַחְׁשַּתַו הָביִלָהֲא ּהָתוחַא אָרַתַניי
 יִשְבָל יםיִבֹרָק םִיִגְנָסּו תוחפ הָבָנָע רּׁשַא יָנְּבילָא!= :ּהָתֹוחַא יִנּונְנַמ

 הָאָמְמ כ אני לכ דָמַח יֵרּוָחּב םיִסּוס יִבְכְר םיִשְרפ ילו
 יהָפָחְמ ישְנַאי אָרִתַו ָהיֶתּוְַּת-לֶא ףֶסוְתַו  :ןָהיֵתְׁשִל דָחֶא דרה
 םהיִנְתְמְּב רזא יירונחי5 :רָשָשּב םיִקְקַח 'םייושכ יָמְלַצ ריקַהילע
 26 6 ּוליּדְבַה | 27 = >6(%) | 28 * 5+ םֶהָל | ל >6 | < 6 c 65 | 29 prקפ

rb63ש | 4* )+ הָּנַטָקַה | = |"ID Cp23,3° dlcושע | בס 8 616 |  
vel68 ּהָל םיִבְרְק  etc1 לע  ;? addבָגְעִּתַו | =<  Or5 * 636 יתחתמ | ל  | add 
 + םיִאּורְק 23 | 7 == 306? | ל 65 לּכ"לעו | = קזפ ומ םֶהילַע 69 | 9 * 5

prb addד2  | Dag1;3? לָשֶמ || * 1  AdAnua cf3 + הֵּנֲה | ל 88? | זס * ?; 6  
 61 5.6 | * 1לע 6 6 | * 68 הָל םיִבָרק, ₪ 5% | <, 1 תֶלָבְת 6 6 | 141

vel1 םיִמָלִצ  prb add;םיִּיִרָשַכ;  Kםיִקּוקַח םיִשָנַא | ל 0 םידשכ  Vrs6  

 םֶהיֵמְלַצ | 15 1 יֵרּגֲח
50° 



 אס לאקוחי 32—23,16

 יִלָבָבדיִנּב תֹוָמְּדי םלְּכ םיִשיִלָש הֶאְרִמ םֶהיִשאָרְּב םיִלּובְט יִחּורְס
 חַלָשּתַו ָהיִניֵע הָאְרַמְל םֶהיֵלֲע יִבָנְעַּתַ 16 :םתדלומ ץֶרֶא םיִּנשּכ
 םילח בּכְׁשִמְל ילבַבדינב היָלֲא ואבי ל יהָמיְִׂשַּכ םָהיֵלֵ םיִכָאְלַמ
 ילָנָתָר :םֶהָמ ּהָׁשְפַנ עקתו םֶבדאָמְמִּתַו םֶתּונְזַתְּב ּהָתוא ּואְמַטִיַ
 הָעָקְנ רָשַאּכ היִלָעַמ יִשְפַנ עקֶּתו הָתְוְרֲע-יתֶא נתי ָהיֶתּונזַּת
 ָהיִרּועְנ יִמיתֶא רכזל ָהיֶתּונְזּת"תֶא יהָּבְרִתַו 9 :ּהָתּוחַא למ יִשָפַב

 דרַָשְּב רשא םֶהישְנלּפ לע הָבְּגְעָּתְו .םיִרְצַמ ץֶרְֶּב הָתְנְז רשא
 ָךיְרּועְנ תַמז תֶא ידקַפְּת 2: ;םֶתָמְרְז םיסּוס תֶמְרֶזְו םִָׁשּב םיִרֹומֲח

 ןכְל< סם  :ְסיָרּועְג ירש ועָמְל ָךיּד יםִירצַּמִמ 'תֹוׂשֲעְב
 תַא לע והָאְמדתֶא ריעמ יִנָנה הוה יגר מָא-הּכ הָביִלָהַ
 דלָכְו לְבְב גבי :ביִבָסִמ ךיָלָע םיתאָבַהְו םֶהֵמ ךָשְּפִנ הָעָקְנירַׁשַא
 תוָחַּפ דֶמָח יִרּוחְּב 'םֶתּוא רוש יְִּביָּכ עֹוקְו עושְ דוָקְפ םיְִּשּכ
 ףןצה ךילָע ּואָבּו :םֶלָּכ םיִסּוס יִבְכְר םיִאּורָקּו םיִשְלש םֶלָּכ םיִנָנְסּו

 ביִבְס ףְִָע ּומיִשָי 'עבוקו ןגָמּו הָּנצ םיִמע 'לָהָקְבּו לֵנְלַנְו בֶכָר
 ְְּב יִתָאְנְק יִּתַתָנְו :םֶהיִטְּפְשִמְּב ךּוטְּפְשּו טָּפְׁשִמ םֶהיֵנְפִל יִּתַתְנ
 הָּמַה לוָּפִּת בֶרָחְּב ְךֵתיִרֲחֶאו וריִסָי ףינְזֶמְו פא הָמחְּב ְּתֹוא ּושְעְ
 ידְנְב-תֶא ךּוטיִשְפַהְויי :שָאְּב לכָאִת ּךֶתיִרחְאְו ּוחָקְִךתֹונְבּוְךינָּ
 ץֶרָאמ ּךדָתּונְז"תֶאְו ךממ ךַתֶמז יִּתְּבְשַהְויז :יִדַּתְראְפַת יִלּכ ּוחְקְלְ
 רכפ פ :דֹוע"ירּכְזת אל םִָבְצִמּו םָהיִלַא ךיניע יִאָשְתאָלְו םִָרְצַמ
 הָעְקְנרָשַא יב תאְנָש רֶׁשֲא דָיְּב ףָנְתַב יִנָנַה הֹוהָי ינדַא רַמָמ הַכ
 םֶרע ּובְועַו ךעיִנְלָּכ ּוחְקְלְו הָאְנְשְּב ךִתוא ּוׂשֲעְופ :םֶהָמ ךָשְפנ
 כ הָלֶא יהָשְטיי ְיְתּונְוַתְו 'ּךַתְמזְו 'ךינּונֶז תֶנְרָע יהָלְגִנְו הָירעְו
 ךָתֹוחֲאְךרדְבי :סהיִלּלִנְּב תאָמְמְנ"רֶשַא לע" םיוג יִרְחֶא ךַתּונזּב
 הֹּוהְי *ינדא רַמָא הָּכי ם יּדדְְב הָסּוכ יִּתַתְגו תְכָלָה

 | בָנְעִּתַו 0 הָבְנְעִּתַו  <6; prb dl | 16 * 1 6 Kלבב  frt abhinc add | 5ל 15
5 add ?, 636 praem ץֶרֶא || 17 add? | 18 °1 prb 6 6 ַ(ּהֶתונזת) "לָּגת | 

 b-b ae frt 1c 6 הָאְרִַו | :פ * 0% בֶרּתַו | ל ג ץראמ; 6 'רַצַמְב |
vel₪6 םָהׁשְנֲא | 21 1 הֶדָקְִּתַו  Xaldaioug;6 6ח| ד.  crrp? 5 a20  
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 הָבֲחְרָהְו הָקְמַעָה יתְׁשִּת ךתוחא סב
 :ליִכָהְל 'הָּבְרִמ 'גַעָלְלּו קָחְצִל הָיָהְ
 הָמְמָשּו הָמְשי סָּכ יֵאָלמִּת ןְיְ ףןוִחְכַש

 :"רְמָש ְּךָתֹותַא סיב
 ייִמָרְנִת ָהיָשְרִמתֶמְי תיִצָמּו הָתֹוא תיִתָשְו. =
 פ | הְוהָי "ָנדַא םֶאְנ יִּתְרַּבִד יג יִּב "יקֶּתְנּ דִידְשְו"

 יָתֹוא יֵכילְׁשַתַו יתוא ּתַחְכָש ןעו יהֹוהְי נֲֹא רַמָא הָּכ כלי
 רָמאְמ*  פ  :ְָּתּנְזִּתהתָאְוְךָתָּמִז יִאָש ְתֶאסִנְוְּךננ יִרֲחֶא
 ןָהָל דגהְו הָביִלָהֶאדתֶאְו הָלֲהָא-תֶא טיְִּׁשִתַה םֶדֶאְִּב ילֲא הָוהְי
 םנְוי ּופָאְנ ןָהיְִקניתֶאְו ןְהיִדיִּב םֶדְו פא יל ו תֶא

 םָמָחשְבּו :וללח יַתותְּבַש-תֶאְו 'אותה טיב שקמיתא אממ יל
 "יהּגַהְו וָלְלחְל *אּוָהַה םִויַּבי יִשּדְקִמלֶא ּואָביַו םָהיִלּולִנָל םָהיִנְּבתֶא
 קֲחְרְּמִמ םיִאְּב םיִשְנַאל יהָנְחַלְׁשִת ייִּב ףַאְופ :יִתיִּב תב ּוׂשֲע הָכ
 יגיע ְלְחְּכ ְּתְצֲחְר "רש ּואָבהַּנַהְו םָהיֵלֲא יֵחֵּלְש ְךֶאָלַמי רֶׁשֲא
 יִּתְרֶטְקּו ָהיִָפל רָע חל יהָּּובְכ הָטְמְ"לַע ּתְבָשְיְוי :יִדֲע תיִדָעְו

 םֶָ בָרמ םיִׁשְנא-לֶא הב ולָש מָה לוקי ְהיֵלֲע תמש ישו
 תֶרֲאפַּת תֶרָטַעַנ ןַהיִדְיד לא םיִדיִמֹצ ּוָנִתִיַו רָּבְדִמִמ 'םיִאְבוס "םיִאְבּומ
 :איִהְ יָהיִתּונְזַת הֶנְֶזי תַע םיִפֲאְנ הלב רַמאָו :ןהישאַר"לע
 הָביִלַהָאלְֶ הְלֲהֲא-לֲא ואב ןַּכ הָנוז הָשַאלֶא אוָבָּכ ָהיֶלֵא אוב
 ַּפְׁשִמ יםְּתוא ּוָטַּפְׁשִי יִהַּמַה םקידצ םיִׁשְנַאופ : :להַמְּזַה תשא
 פ  :ןָהיֵדיִּב םֶדָו הָּנַה תפָאנ יִּכ םִד 'תוָכּפש טָפְשִמּו תופָאְנ
 *הועזְל ןֶהְתֶא ןְתָנְו להק יםֶהיִלע הלעה הָוהְי ינֲֹא רַמָא הָכ יב

 ||  <6ןורָּבָש | *ל  6) 29 | 33 * prpsהָּבְרִמ  >6f frt add || ° 1לל 32
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 יֶהיִנּב םָתֹובְרְַּב ןֵהָתֹוא יאָרְבּו ילָהָק ןֶבָא ןהילע יּומָנָרו*ז :זבְלְ
 ץֶרָאָקְִמ הַמְז יִּתַבָשַהְויי :ּופְרְשִי ׁשֵאְּב ןֵהיֵּתָבּו ּונרַהְי יםֶהיִתְנְבּו
 הָנָכְתַמְז יוָנְתָנְופ :הָנָּבְתַמְזִּכ הָניֵׂשֲעַת אָלְו םיִשָנַה"לְּכ ּורָסנְו
 פ  הְוהָי נא יֶנֲא יִּכ יםָּתְעַריִו הָניאָשַּת ןביִללג יִאָטֲחַו ןֶכיִלֲע

 יִריִשֲעָה שֶרֶחּב תיִעיִשְּתַה הָגְׁשִּב ילַא הָוהָיירַבְד יִהַוי 4
 יםָצֲע"תֶא םויַה" 'םש"תֶא ףָלדיבותָּכ םֶנָאְְּבי :רכאל שדָחל רושעְּב
 לָשְמּו :הָנה םָּיַה םֶצָעְּב םלֶשּורְי לָא לְָּבְֶלִמ ךַמְס הָנַה םיַה
 הָוהְי *יִנדִא רָמָא הָּכ םֶהיֵלֲא ָתְרַמָאְו לָשְמ ירָּמַה-תיֵּבילֶא

 :םָמ 'ָּב קְויסְגו 'תפָש ריִפַה תָפש
 ףָתָכו ךְרָי 'בֹוט חַתְגלּכ הלא יִהיִחְתְנ ףֶסֶאי
 :'אלמ 'םיִמָצִע רַחְבִמ
 היָּתְחַּת יםיִמָצֲעָה יָד םגֶ ַֹוקָל ןאצה ירָהְבַמ

 פ הָבותְּב ָהיַמָצִע יָלְׁשָּביםנ יִהיָחָתְר חָּתַר
 רֶׁשֲא ריִס, םיִמְּדַה ריע יוא הֹוהְי ייָנֹדאורַמָא"הּכ כָל

 הָנָמִמ הָאְצִי אל ּהָתֶאְלָהְו ּהָב יהָתְאְלֶח
 :לָרֹוג ָהילָע לַפְניאְל יּהָאיִצוִה ַהיִחְתְנל ִהיֵתְתְנִל
 יּוהְתַמְש עֶלַס יַחיחְצילע הָיָה ּהָבֹותְּב ּהָמָד יז
 :רָפְע ויִלָע תיּפַכְל ץֶרָאָה"לַע 'ּוהְתַכְפֶש אָל
 יתְלַבְ עַל יֵתיִחְצזלַע הָמְדתֶא יִּתַתְנ םֶקָנ םָקָנִל הָמַח תלעָהלי

 ס ;"תוסָּכַה

 ינאי 'םיִמְּדַה רע יֹוֲאי = הֹוהָי ייָנדַא מא הָּכ ל
 רֶׁשְּבַה םֶתֶה שאָה קְלְדַה םיִצעָה הְּבְרַהיי הרדמה ליִּדְנַא
 להקת יִהיִלחְגלע ָהְריִמעַהְויי :יּורֲחַי תּומָצַעָהְו* יהָחְקְרָמַה חקְרַהְי
 ּהָתֶאְמִט יָּכֹותְב הֵבְּתַנְו ּהָּתְׁשִחְנ הָרֲחְו םֵחַּת ןַעַמְל
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 ּהָתָאָלִח יתְּבַר הָּנָמִמ אָצַתִאָלְו יתֶאְלָה םיִנֲאְּתיי ּהָתאָלָח םֶתּת
 : יּהָתֲאַלֲח שָאּבו

 ךֵתֶאָמִַּמ ּתְרַהֲמ אָלְו ְּךיִּתְרַהָמ ןעַי יהַמזְךֲתֶאְממְּביַי

 יִּתְרַּבַּד הָוהְי יִנָא ְּדָּב יִתְמֲח"תֶא יִתיִנֲה-רֲע דועדיִרַהְמִת אָל
 לותולילעכו ּךִיִכְרְדַּכ יָחַּנָא אֶל םוַחָא"אָלְו עֶר רָא-אְל יִתיִשְעְו יהָאְּב
 :רֶמאֵל יִלֶא הָוהָיירַבְדיִהניפ םפ  :הוהְ נא םָאְנ יִּומְפְש
 דּפְסֶת אל יהָפְגַמְּב ףיִניִע דָמְחַמתֶא ָּךְּמִמ חקל נְנָה םלָאָּביֿ
 -אל לבא םיִתַמי םדו קנָאַהיל :יֶָּתְעְמִּד אּובָת אֹולְוי הָּפְבִת אָלְו
 הָטַעַת אְלְ יל 'חיִשְּת ְּףיֶלֲעְנּו ךיִלע לשובָח ףךךאפ הָשעַת
 תֶמּתַו ירקּבַּב םֶעָה"לֶא רבי :לכאת אָל יםיִשָנַא םֶחָלְ םֶפָש-לַע
 םַעָה יֵלֲא .יּוְרְמאיַויפ :יִתִיּוַצ רֶׁשֲאּ רֶקבַּב ׂשעֶאְו בֶרעְּב יֵּתְׁשִא
 -רבְ םָהילֲא רַמאָוי :השע הָּתַא - בל הָלֶאְהַמ ונְכ דיִגַת"אְלַה

 הְוהָי יינדא מָאהְכ לֵאָרְׂשִי תיֵבְֹורְמָא=י :רָמאֵל יא הָיָה הוהְי
 םֶכְׁשְפַנ יֵלָמְחַמּו םָכיֵניִע דַמֲחַמ םֶכְע ןוִאְג יׁשּדְקִמ"תֶא לָלַחְמ יְֵנַה
 רְׁשֲאּכ םָתיִׂשֲעַו ּלֵּפַי בֶרָחַּב םָּתְבוע רָשַא םֶכיֵתֹונְבּו םֶכיִנָבּו
 יםָכְרֲאפו3 :ולכאת אל םיִׁשָנֲא םֶָלו ומְעַת אל .םָפָשלַע יִתישָע
 ָתְקַמְנּ ּוּכְבִת אָלְו ּודָּפְסִת אל םֶכיִלְַרּב ֶכילעגְ םכיִׁשאָר"לַע

 כָל לאָמְוֲִי הָיָתוצ ס  :ויָחָאלָא ׁשיִא יָּתְמַהְנּו םֶכיֵתְנֹוְֲּב
 :הֶוהְי ינדא יִנָא יִּכ םָּתְעַדיִו ּהֲאּובְּב ושֲעַּת הָשָעדרֶשַא לֶכְּכ תַפומְל

 םועַמי-תֶא םֶהָמ יִּתְחַק םִויִּב אולה םֶדָאְְַב הָּתַאְו55 - פ
 םֶהיִנְב םָׁשְפנ אָשַמדתֶאְו םָהיֵניִע דַמֲחַמ-תֶא םָּתְרַאְפִּת ישושמ
 :יםִיָנְזָא תִּעְמְׁשַהְל יא טיִלָּפַה אובָי אּוהַה םיּבפ :יםַהיִתוְנְבּ

 תיִנָהְו דו םלֶאַת אְָו רֿפדְּו טיִלְפַה-תֶא ךיִּפ חֵת אּוהה םּביז
 ס  הָוהְי ינאי ּועָדָיְו תפומל םֶהָ

dub; prb dl | °° prb 1 solל  || (dittogr)זז 5 6 ךותב | 12 =< 41 6 6  

prb add | °° prb dl 6 6 |שָאָּב 69 | 13 = קזפ 16 5 הָמְזָּב 'טּב | 14 *  
&v ropo-ְךטְֶפָשֶא | 5 4/6 6 | 16 * 6  nonn MSS dW, sed lc Vrs © 

 16% 22/9; frt 1 עַגְרַב vel כ | לל >6 | 17 ** trsp 8+ (םיתמ לבא) |
 ל 6 שּובָח | <>6 | %6 אל | * 1 6 80 םיִנֹוא !ve םיִלָבַא | 18 -י

deinceps exc vb nonn 6110506 || 19 * nonnרמאל 'עה 'א ?רַּבדתּו) תרַּבדו;  
cfas |1 אָשַמּו  crrp;רמאיו | * 2155 6)%) 3רשַא | 2ז * 41 6 6 || ל  MSS 

 22 cf 17° || 23 * Var® Do | ל ב 'ִמַחָנְו sed ?; prps םֵּתְהַמְתּו | < 6 תֶא |
 24 dl 6 6 | 25 ** prb crrp; Vrs dub || ל-ל add? | 26 2; fit .[?הֶועיִמְשהְל

 ִיִנְזָאְּב cf 63 | 27 ? 6 לֶא (חפ6); 1? אבכ 6.
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 ונְּבלָא ְּךיָנָ םיש םֶנְאְרֶּב* :רָמאַל יִלֶא הָוהְי"רַבְד יקי 5
 הָוהְי יָנֹדֲא-רַבְּד רעָמָש ןומע נבל ָּתְרמָאוּ :םהילע אָבּנַהְו ןֹומע
 -ילֲאו לָחְנְיּב ישְּקמלֶא יחָאָה ְךֹרמֲא ןעי הֹוהְי נא רַמָא-הַּכ
 + :הלּונַּב ֵלֲה יִּכ הָדּוהְי תִיִּבלֶאְו הָמׁשְנ יִּ לָאְרְשְי תַמְדִא
 ב ּונְתְגְו רַב םֶהיִתֹוריִט יבש הָשְרומִל םֶדְקיִנָב יִדנְתַ יִנָנַה
 הָּבֶרתֶא יִּתַתְב5ְ :דבלח תְׁשִי הָּמֵהְו ךיִרפ ולְכאְי הָּמַה םֶהיֵנְכְׁשִמ

 :הָזהְי יגַאזיק יתד ןאָצ"ץּבְרמַל ןֹוע ֵנְּב"תֶאְ םילמנ הָונל
 לָגְרּב ךעקרו דִי ְּךַאְחַמ ןעי  הוהי יינדַא רמָא הָכ יִּככ  ם

 ננה כל :לֶאְרְשי תַמְדֲַא-ילֲא שָפָנְּ מאש" לָכְּבי חַמָשִּתִו
 םיִמעָהְְִמ ּיִּתַרְכָהְו יםיוגל גבל ךיִּתַתְנּו לע יחתֶא יִתיִסְנ
 פ  :הָוהְי ינֲאיִּכ ַתעַדיְוְךְדיִמְׁשֲא תֹוִצְרֲאָה- מ ְךיִּתְדבאָהו
 םִיוּגַהדלָכְּכ "הנה יריִעָשְ בָאומ 'רָמָא ןעי הָוהְי יינדַא רָמָא הב
 וירעמ םיִעָהְמ בָאומ ףַתַּב-תֶא ַחַּתֹפ יִנָנַה כלי : :יהָרּוהְי תב
 -יִנָבְל< :יהָמָתְיְְקְו ןֹועְמ לַעְּב תֹומיִׁשיַה תָיְּב ץֶרֶא יֵּבְצ יוהצקמ
 ףומַעְ-יִנְּב  רֶכְּזִתדאָל ןעֶמְל הֶׁשְרּומְל יֵהיִּתַתְנּו *ןומע ינְּב-לע" םֶדְל

 ספ  והָוהְיֶנֲאיִּכ ּוֵעָדיְו םיִמָפְׁש הָשָעא בָאומְבּוי :"םָיוּב
 הָדּוהְי תיֵבָל םֶקָנ 'םֶקְנִּב םיָרֲא תושע ןעי הֹוהָי ינֹדֲא רַמָא הביי
 יִתָטָנְו הֹוהָי יָנֲֹא רַמָא הָּפ ןֿכָליג י"םַהְב יוָמקְנְו םושֶא ּומָשְטְיו
 ןֶמיִתִמ הָּבְרִח ָהיִּתַתְנּו הָמֵהְבּו םֶדֶא הָנמִמ יּתַרְכַהְו םּודָאְלע יד
 לאש ימַע ריְּב םדאְּב תקנת יִּתַתְנְו :ּולְּפִ בֶרֶחּב 'הָנֶדּ

 יהָמְְַּב םיִתְשַלִּפ תשע ןעי הֹוהָי ינַֹא מ הכי /
 הָּפ ןפָל< :םֶלוע 'תְביִא יתיִחְשַמְל 'שָפְנְּב טָאְׁשִּב' םֶקָנ יומני
 םיִתַרָּכתֶא יִּתַרְכַהְו םיִּתָשַלּפלַע יִדָי הָמֹונ יֵנְנַה הוהָי יָנֲֹא רַמָא
 ספ 25, 2 6 לע || 3 * 41 6 6 | 6 érexipnre 42 || < 1 לע 6 6 | %1 לעו
 6 6| 4 5 6 006 || 3)6( ובש'יו | 5 * prps יִרָע | ל ”Var ועדה | 6 * 1 6 6 |
 ל >63 קמ 61 | < 6 לע | 7 * 5+ הוהי [ינדא] רמא הּכ | ל >609 | 0

(trsp ) | 8 * 166 | 6באה ₪ 1ןִמּו ' frt dl6 'ִגַּב | <<  nonn MSSל | 5 rQ 
 8, Var’ | 5 alc 6 | 5 6° 06%; 1? אלַה | < 6 הדוהיו לארשי | 2
 ;crrp וירעמ >64 | ל 16 0 א 8 הָמיָתיְרְק | זס 27; 8% 804, 3 'ע יִנְבְלְו |

dlcתּבָר | +>66 | ג * ₪ 6  frt add, 3 praer68 'ִתְנ | = ?;  Plc 
 $ cf 17 | * prb 1 ּומְקָּניַו (cf 115 Vrs | %1 6 Snip | 13 * 616 6 || ל 6 סוש-

SDP) +377?( | 14 41 6 6 || 15 * 01 6 6 || ל 1 6 8 'קֶנ ₪! ג7 | 5 ( xépevor 
 || 6 ywuxflc; 29 (ex) /0/0 animoא  Wa; 6 érixaipovregומקיו | 72; 56 שפנ 1

 . | 16 * 01 6 6תֹוחָמְל | *6 דע 6 <
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 תֹולֹדְג תֹוָמָקְנ םֶב יִתיִשְעְויז :םִיַה ףח יתיִרֲאְׁשזתֶא יִּתְדַבַאָהְו
 ס  :םָּב יִתָמָקִנתֶא יִּתְתְּב הוה יָנֲאיִּכ ּועְדְיְו יהָמַח תֹוֲחְבֹותְּבי

 הָוהְי-ֹרַבְד הָיָה שֶדֶָחַל דָתֶאְּב יהָנָש היטב יִהְיַ 6
 םֶלָשּורידלע רצ יהָרְמֲא"רׁשַאי ןע5 םרָאְּב :רמאל יִלָא

 םיִמַעָה 'תותְלַּב הָרְשִג חָָה
 ס  הָבְרָחָה 'הָאְלְמִא יֶלַא הָּבְסְנ

 הוהְי ייָנדַא רַמָא הָּכ ןְל
 ףילָע יֵתיִלֲעַהְו רצ ּךֵכָע יגְנה
 :ריִלְֵל םֶיַה יתלעַהְּכ םיִּבַר םיוג
 יִהיִלִּגִמ ּוסְרַהְו "רצ תֹומֹחְ* ּותֲתְׁשְוּ

 :עַלָס ַחיִתְצְל ּהָתֹוא יִּתַתָנְו הָּנֶמִמ ּהָרְפִע יִתיִחְסְו
 םִיַה ָךותָּב הָיְהִּת םיִמְרַח תַטְׁשִמ

 :םיוגל זבל הָתְיָהְו הָוהְי ינדא םָאְ יִּתְרַּבַד יִנֲא יִּב
 הָנְנַרָהַּת בֶרֲָחַּב הָדִָּב רֶׁשֲא יתנו

 איבמ יָנְנַה הוהָי יינדא רַמֲא הָכ יָת פ :הָּוהְי ינאי ועד
 בֶכָרְבּו סּוסּב יםיִכָלִמ ּךֶלַמ ןֹופָצמ לבָּבירַלַמ רֵגאָרְדכּובְנ רצחלָא
 :יבֶרםעְו לָהָקְו םיִשְרַפְבּו

 גרי בְרֲתַּב הָרָשּב ְיָתונְבי
 :הָנַצ א לס םיִקָהְו הָלְלְס ייל שר קיד לע ןַתְנו
 ךיָתִמְחּב ןֵּתִי "ולבק יִחְמּופ

 :ויָתובְרַּב ץֶתַי יתנו
 םֶקְבּ ּךָּפִכִי ויסּוס תַעָפָשְמ
 יבָכְרְנ לֶָּלִנְו שפי לֹוקְמ
 ךִירָעָשַּב ֹואֹובְּב ךיתומוח הָנָשַעְרִ
 :הָעְקְּבִמ ריִע ייאּובֲמַּכ

 ְךיָתֹוצּוְח-לָּכדתֶא סָמְרִי ויָסּוס תוְסְרַפְבִיי
frt ins ||26,1 6*+ ןושארב  Cp16 ל 6+יִבָשּוי (6*--) | 17 >6 |  

 2 ** prb lsol רמָא cf253.8 | °?; prbl תַלְכְר | = 115 הָאָלְמָנ 68
Vrsniby2]1 ? הָאלְכְ | 3 * 61 6 6 | * 1 6  vasaa es: CWI);הָאָלְמַהְ , 8 ) 

sed postea 3. pers. | 5 dl6 ךיל-  Gbךיֶתומח (?) |  $(&)'J3; add? | 4 ** prps > 
 6 66 6 dlc 8(65) 618 | 7 * 616 6 | *1 לע(6) | < 6 + אוה || 6 'ר ע לַהְקִבּו
 frt add, cf 10; 384. 6.7 | 8 * 6 הָנְבּו [cf 6; 3 Dp | ל 6 + Kindy 6*ג +

 Gov | 9 * 8 ולבק | ל dub | ro ** ₪16 8 זכר יל וישר | ל 1
 6 6 bsg eioropevépevog 66(, 3 ‘YQ) אבָּכ
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 גּהְי בֶרָחְּב מע
 :דרת ץֶרָאָל ָךְּנִע תֹוָבַצַמּו
 ְךלְְ וזזבו לי לער

 ּוצְּתִיְךֲתָּרִמֲח יֵּתְבּו ּךֶיַתומּוח ֹוסְרָהְו

 :ומיִׂשָי םִיַמ ְךּותְּב פע ךיצעו ךיגְכאו
 :דוע עֶמְׁשִי אל ךירוגּכ לוָקְו ריש ןוִמה יִּתּבְׁשַהְוי
 יהיִהְּת םיִמְרִח חַמְׁשִמ עַלָס ַחיִחְצְל ךיִּתַתְנּו

 פ :הֶוהי "נד םָאְנ יתר יהָוהְי ינא יּכ דע יהָנְּבִת אל

 יט ה יי לשם םֹוא 6 לריו :םיאָה שערי כותב ל גרה
 שבליו'תורְרח טְׁשְפ םַתַמקַ יֵדְנְּב-תֶאְו יםָתיִליִעְמתֶא יּוריִסַהְו
 הָניְק ךָיְלְע ואש :ךיִלע וממש .םיִעְגְְל ּודְרָחְו ּובֵׁשָי ץֶרֲאָה"לע

 כ ּורָמֲאְו
 הָלְלֶהַה ריִעָה 'םיִמָיִמ 'תֶבָשונ יִּתְרַבִא ךיא |

 היבש איה םִיַב הָקְזֲח הָיָה שאי

 יָהיָבׁשי-לְְל 'םָחיִתַח גֲָנירׁש
 ְךִּתְלּפמ יםֹוי ןּיִאָה ּוָרָרָחָי הָּתַעַי

 הוה ינדַא רַמָא הָכ י יִכַפ ם דָא םיַב"רְׁשַא םיּיאָה ּולַהְבְנְו

 לא רוב ירְרוידיתא ליּתְרַרוָהו> כר םימה' וס ותת
 יְִרוידתֶא 'םֶלועַמ תוָבְרָחְּכ תֹויִּתְחּת ץֶרֶאְּב ךיִּתְבָשוֶהְז םֶלוע םע
 ךְנְתֶא תקל :םייַח ץֶרָאַּב יייִבַצ יִּתַתַנְו" יבשת 'אל ןעָמְל" רוב
 ס  :הָוהְי יָנֹדֲא םָאְנ "םֶלּועְל לוע* יואְצַמְתְאְָ יִשְקְבַתְוי ניאו

 רצדלע אָש םֶדָאְֶֶב הָּתַאְו> :רמאל יֵלֲא הָנהְיזרַבְד יִהְיני 7
 רול ָּתְרַמָאְוי :הניק

+ 512 

et vb sqq sing | > prb 1 6 6 (cf 3)36(6) דירוי | 12 * 6 לַלׁשְ  cזז |  

ml: 51 יָנָּבִת | < 4 6 c Vrsך...|נ4> 6 680 הת | ל  velוכילשי  
 6%38%9ג | 4 <6 | 15 = קזקs בָרָח (6 קְרָהְּב?) גֹרַהַּב | 16 a 3 + םֶהַמ | ל 6
 םֶהיֵרֲאְּפַל || < ;dub 5% 1 תּורדק cf Jes 50,3 | 17 * <A dl || * 1 c 66ג ּתּבשנ|
 5 Var (cfRaschi) Dp; 6 Dh || 55 >6A, frt 304 | *16 6 הָנְתַנ | 166 ּהָתיִּתֶח||

ftקזקפ ויָבְׁשֹוי0) | 18 * 1 םייִאָה | * 1 ? 6 2380 םּויְּבג 6 םוימ | = <6,  + 
 ג44 (1?ְךַתְרַצמ) | 101 669 61 8 יִת- | ?6ר'מ | 20י!לָא 6 6 |

rrp; 6% ne 8900106; prpsל- 8 'חָּב 6 םלוע תָּבְֶחְּכ | << 3 אלו | =  
c 6לֹוע דע D1  *-* || prb addיִבְצְיִתַתְו תו; 1 יֵמְקָת אלו || כז == >6060,  
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 םיִמַעָה תֶלָכֹר יםִי תֶאּובְמלדלַע יתָבְׁשְזַה

 הֹוהָי "ינדַא רַמָא הָּכ םיָּבַר יםִיֲאלָא
 :יַפי תַלְיִלְּ יִנֲא ְּתְרַמָא ּתַא רוצ
 ְךופי ול יךינּב נוב םיָמַי בֶלְּבי
 טעו תֶא ּךֶל ּונָּב ריִנָשַמ םיִׁשּרְּב
 ר תושעל חקל ןונַבְלמ ירא
 ידיטושמ ישע ןְׁשְּבִמ םיִנּולַאפ :דילע

 זיו יא  'םיִרָשא"תַב* '|שיושע ךשרק
 ְךׂשְרְפַמ הָיָה .םיִרָצַּמִמ הָמְקְרְּב ששל
 יגל ְּךַכ תיל
 :'ףסַכמ הָיָה = הָשיִלַא יא ןַמנְראְו 'תָלְבְּת
 ְךָכ םיִטֶש ּוָה דֹוְרֲאְו ןודיצ יֵבְׁשי

 :יִלְבִח הָּמַה ב ּויָה 'רוצ ךיִמְכִח
 קב 'יקיזחמ ב ויַהי היֶמָכֲחנ לֵבְג ינקזל

 :"ףבְרעמ 'בלעל ְְּבי ּויָה .םֶהיֵתָלִמּו םִיַה תוינָאילּ
 'ֶָּּתְמַחְלִמ יִשְנַאי ָךליַחְב ּונָה טופו דוָלָו סרֶפ

 :ךִרְדַה 'ּוגְתְנ הָּמַה ְּךְבלַּת עבוכְו ןֶגְמ
 ךוָתולְּדְגמְּב 'םיִדְמִגְו 'ביִבָס ךותומותדלע יִַּיֲחְו ידָנְרא ינְּביי

 שישרתי :יָדיְפְי ולְלּכ הָּמָה ביִבָס ךותומוחדלע לת םֶהיִטְלָש" יָה
 :יִדינובְזְ ּונְתָנ תֶרָפּועְו ליִרְּב לֶזְרַּ "כ ףןוהילָּכ בֶרַמ ּתְרְחְס
 ּנְתְני תש ילכו םֶדֶא שפג ךיִלְכְר *הָמַה ךָשַפְ בות רי
 :'דינובע ּונְתָנ *םיִדְרְפו םישְרּפּ םיִסּוס הָמְרנּוּת תיֵּבִמיצ :"ךְבְרעַמ
 ןק יםיִנְבוָהְו ןש תונרק יּדַדִי תַרֹהְס םיִּבַר םיִיֲא ילְכְר < ָךְד יב

 Cp 27, 3 * 0 תֶבָשיַה א יִּתְבָשיַה | *ל 1 6 68 םִיַה אֹובָמ | = 6 'אַמ +
 !c3'או | %>6 | 4 ** 1? (41 ךינב) ְךֶל ּודְסַי םיִמָי 8M55( 6 ְךיַנָּכ) 7
 pro 'ג: םיִלְבִ al ;(cfg et IR 5,32) ךּולדג | 5 *1 קזקפ ךיַת-- | * 36 םיִזְרַא |

frt 1 JN | % trsp (m cs) in 6; prb [ ‘YY | 6 * cod Muga8% םיִנָרּת  © 
 שמ | ל 5% 61 | <<1 6 6 Dיִרָׁשֵאָתְב +1 'ִאְת | 5 אי 6 םייֵּתַּכ | 7 =

 add || ל prb (m cs) dl | "1 ְךֶסְכְמ | 8 * prps יאש 6 praenm איש | ל-1
 ? רּוצָמ יִמְכַח; 41 רָמַצ 'ח | ף = pקrל (זם 65) 61 ] ל 8 יקדוב | 55 >3 | 5 9 ָךיָב--
 cf 6 | 10 *° add? m cs dl | ל >5 || זז * ?dub || add? (cf ro); vel םֶליַחְו |
 5 dl 6 6)%(3 | %?; 63 )םיִרְצֹנְו?) םירמשו: קזק םיִרְמֹגְו (5 םיִדָמ םֶגָ || = +

MSS J—, al TQ | 13 *13MSS12 *>3 | ל 68 נוה | < 63 'ּכ | %תספת  add|| 
 63 'תֶו | * >3 | = >3 || 14 * >508) sed prb 'שרפו dl | ל 12%[6 | 5 *6

 ןרר | = 6 ּמְרמס: 1? ףיִתרַמס | = 0 םיִנְבָהְ
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 ןְמנְרַא ְְפנְּב יִּיָׂשעַמ בֶרִמ ְּךַּתְרַחְס יםֶראי ְְרכְׁשִא ּוביִשַה
 'ץֶרֶאְו הָדּוהְיל ְינּובְועְּב ּונְתָנ דכדכו תֹומאָרְו ץובז יהַמְקרְו
 ּונִתְנ ירצו ֹןְמָׂשְו שברו יגָנַפּו 'תיִנֿ יֵטֲחְּבי .ףילכר הָּמָה לֵאָרְׂשִי
 ןח יב ףוההילָּב בֶרמ 'ךישעמ בֶרְּבי תר קֵׁשָמבו :ךברעמ
 יתושָע ילֶזְרּב ּונָתְנ ְךינֹובְזעְּב לאט" יו ןֵבָיפ :'ֹרַחָצ ירֲמֲצְו
 : *הבַכְרְל ישָפַחיִדְְבְּב ּךּתְלַכְר ןָרְּר>פ הָיָה ְּךַבְרעֶמְּב יהנו הדק

 םיִַעְו םיִליִאְו םיִכְּב דִי ירח המה רק יאיִשְנלכו רע
 םָשַב-לָּכ שארּב 'ּיִלְכְר הָמַהֹי הָמְעַרְו אָבָׁש ייִלְכְר< :יָּדיְרֲחֿכ םָּב
 ילָכְ* "ןֶדָעְו הּגכְו ןֵבָח* :ונובוע ּונְתָנ בֶהָזְו הָרָקְי ןְבָאלֶכְבּו
 יַמּולְנְּב םיִלְלְכְמְּב ְךיַלָכְר הָּמָהי יִּךַּתְלַכְר דַמְלַּכ "רּושא אָבְש
 :ִִּּתְלַכְרַמְּב םיוראו םיִשָבַח םיִלָבָחּ יםיִמורְּב זנבו המק תֶלַבְּת
 יַדבְרעמ ידיתורש יׁשיִׁשְרַּת תויְנָא 5

 :םיִמַי בֶלְּב דָאְמ יִרְּבְכִּתַו יֵאָלָמִתַ

 ךֶתא יםיִמׁשַה ךּואַבָה םיִּבַר םִָמָב6ִ
 :םימו בֶקְּב ֶרְבְש 'םיִדקַה חור
 ךילבחו ְּךיַחְלַמ יֶּרְַרעֶמ ךינובְזַעְו ךנוהיז

 ְךֵּתֹמֲחְלִמ יִשְנאדלָכְו ְּךַבָרעַמ יֵבְרְעְו ךקְב "יקיזחמ
 ךַכֹותְּב ירָשא לָהְקלָכְב ִּדְּברָשַא"
 :ָּךַתְלַּפַמ םויְּב םיִמָי בֶלּב ּולְּפִ

 :תוָשלְגמ ּושעְרִי ּּיָלְבִה תקע לוקלי*
 16 *1 63155 AS םלָא, 6 םֶדֶא | * קצפ 16 6 ְּךבָרעַמ || = >6 || 47; פזס5 תֶקְרְבּ
 cf 28,13; 6+ 6% 000066, prps WD | > <6 | 1 6 nonn MSS 6 ָךָנובזְע |
 ז7 * 6 יִנְבּו |  קצק תאכנג םיִטחְּב ; prמ 1 || < prקs גנור; 641 | 186;

‘al? dittogr? | 19 ** 65 solןמצו |  prpsל < | < 65 ךנוה | 3 6 ןיי | <  || add 

 ןויו | 51? 6 (צפק מ vפ) לורב לּואַמ ּונָתְנ זעב 3M55:( 68 לֶזּואַמ) |
 < 1 nwy (prps) | % 63 קו | * >5 | * 6 ּונְתְנ cf 63 | 20 **?; 63 ץֶפָח
 (3 'ב בר) ריִעְבְּב | ">3 | 2: **1 6 8 ףירמס cf 6 | לל prps ךיַרְחְסַמב
 1? ךירחס םַה m cf 21, sed fit hic vel illic dl | 22 * prb dl; prpsל |
 b-b >8 | 5 <68 | 4-4 6g ןֶבָאְו 9 | 23 * ₪16 6 הָּמַה | pl ךילכר

pépovrec éuropiav ||יִדָמדִלָכְ | 24 3% 6  | frtשָאְו; 6 6 | < >3; 6 יִדָמו ' 

 ל 6 Ong. érhekrotc cf 3 sed? | § dub; prps © || (x)6< (ְּךַתְּלְבְר)ְּךַּתְלַכֹר םָּבְ
 55 5 6 ?éuropoi sou | ל 2; 6 ₪ rg חג מו, prps 6 A ךּגתרַש ג! ךְל תורָש |

cf Ex 10,13 |םידק  ftםיִטאָשַה | 5 1  mlt MSS1 6 6 'עמְב | 26°  prb5  
 27 *1 ? 'ַמּו | * 3 יקרוב | =< >5%3 (לרשא>) || 31 6 ml 155 6 לכו |

 < >6ג | 28 Var 'שֶרְנִמ 6 ;?poBw (poBnencovrat) 1? ךיִטש.
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 טושמ יִשָפִּת לָּכ םֶתיֵתקְנֲאַמ ּודְריְו
 :ודמעי ץֶרָאָהלֶא םִיַה יל לכ םיִחְלַמ

 הָרְ וקו קב יל ועיִמְשהְ
 :ּושְלַפְתַי רָפֲאְּב .םֶהיֵׁשאָר-לע ָפָע לִי
 < םיקש ּרְגָחְו 'אָמְרִמ יל ּוחיִבְקַהְו יי

 :רָמ דָּפְסַמ ׁשֵפָנירַמְּב יָדיְלֵא ּוכְבּו
 יל ּונְנוקְו הָניִק 'םֶהיִנְּב יִיָלֲא ּואשְנְוי

 :םַה ְּךֹוָתְּב "הָמְדְּכ ירוצָכ ימי
 יםיָּבַר םיִמַע ּתַעָּבְשַה יםיִמיִמ ךינובֶזע תאצְב

 :ץֶרָא-יכְלמ  תְרַשַעַה 'ּךיִבְרְעְמּו "ףינוה בֶרָּ
 םִיָמיקמעמְּב 'םיִמָיִמ יתָרָּבְׁשִנ יתע

 ּולָפָנ ְךַכֹותְּב ֶלֶהְק"ִלכו ּףךבְרעמ
 ףךיִלָע ּוָמָמָש םיִיִאָה יִבְשְי ילָב5

 :םיִגָּפ מער ירעש רעש םֶהיִכְלַּ
 תיִיָה תוָהָלַּב ּךיֵגָע ּוקְרְש 'םיִמַעָּב םיִרֲחי5

 פ | :םֶלעדַע ניאו
 -הָּכ רצ דיִגְנְל רמָא םֶדָאְֶּב<< :רָמאל יא הָוהְיזרַבְד יהיו 8

 הֹוהְי 'ינדַאורַמָא
 יִנָא לא רָמאתַנ ףֶּבְל הָבְנ ןַעָי
 םיִמָּ בלב יִּתְבשִי םיִהְלֶא | בשומ
 :םיִהלֶא בֶלָּ ב ןֶתּתַו לאלו םֶדֶא הָּתַאְו

 ּּומְמע אל יּותְס"לכ  ילָאְדִמ התא יִָח הגה
 לת הל יִשְע ִתְנּובְתְּו ְךְתָמְכֲחְבי

 :יִתורָציִאְּב ףָסַכְו בָהָז שעָתו
 ךליח ָתיִּבְרה ָּךְתְלַכְרִכ הֶתָמְכָח בב

 פ | ְּיחְּב ָךְבָבָל ּהבְנִיַו
 20 6 לע | 30 6 םֶשאר | בז >66%) | *16 0 ךילע || * 06 הָח--| = 1ךילעז

prb6 םהיִנָּב;  sic 48; ¥ carmen lugubre; nonn MSS Edd32 *1 ףילע 6 6 | ל  
 08 | = קזמ 1רוצ ְּךיֵא | %1 (6( 00) הָמדַנ | 33 * 6 סמ | * 4 6 6 | * 63 ךַנזה]

cf32]ּתרַבשְנ | < 1 6 6 םיַּב  prb add | 34 516 Vrs (ה)Ry | *16 3MSS Vrs4  
 35 * קזל 1 ּומְלְכִנ cf Je 23,4 | ל >5 | * ?; 68 ועמד? 2 ּוריִמָה; קל 1 ּורְוָח 4
 Jes 29,22 | 41 c 688 םֶהיֵנְּפ | 36 ** פ'ֵעָה ירֲחֹ | ? םֶהירחס | 6 6, 2° 6%
 prגem הָּתַאְו | ל 166 | 3 **1? c 6 םֶכָחָה jb ו לאָיִנְִּמ | = 6 םיִמָכֲח

 ו? םיִנֹובְנ"לָ | 4 <6 )3( cf) prb 1 69) ףסָאְתַו



 790 לאקוחי 22—28,6

 הָוהְי ָנֹדַא רַמָא הָּכ ןפָל
 :םיִהלֲא בכ ָךְבָבְלתֶא ָךְמִּת ןעי
 םיֹוּג יִציִרֲע םיִרָד ּףיִלְע איָבִמ יִנְנַה כלי

 ְדָתְעַפִי ּולְלַחְו ְּךָתָמְכָח ייַפי-לַע םָתֹובְרַח ּוקיִרַהְו
 :םיִמי בלב ילָלֲח יתומְמ הָּתְמָנְךודרֹוי תחָשלל
 יד גרה נפל יִנָא םיִהלֲא רמאת רֵמֲאָה

 יִללֲחַמ דִי לַאדאלָ םָרֶא הָּתִאְו
 'םיִרְזידְב תימְּת יםיִלְרע יתומיס

 ילֲא הָנהְירְבְד יהוו ס  :הָוהָי נא םָאְג יִּתְרַּבִד יִנֲא יִּכ
 ינרַא רַמָא הָּכ ול רמו רֹוצ ךָלֶמ"לַע הניק אש סאב" :רָמאַל

 ׁשיִשְרּת an המ םֶרֶא יצתְכסִמ הבקי בכ תי .םיְִלֲא
 "ב יבְקְנּו יְּדיַּפִּת תָכאָלִמי ב בָהְנְו תקרַבּו ךְפנ ריִפס הַפְׁשְו םהש
 רֵהְב יִּתַתְנּו 'ּךכּופַה חַשָמְמ' בּורְּכ 'ִּתַא+ :"ּוננוכ ךַאְרְּבַה םיּב
 הֶּתַא ימת :ּתְבַלַהְתַה ישָאהיִנָבָא ָךוְתְּב תייָה םיִהלֶא שק
 יולמ ָךְתָלְבְר בֶרָּב6 ָָּב הָתְלוע אַצְמְנ"דַע ְּךֲאְרְּבַה םויִמ ּיִכְרְדִב
 יִּדַכּופַה בּורְּכ 'ְִּדְּבַאְו םיָהְלֶא רַהַמ פלח אֵטֲחּתו סֵמְח יֶּדְכּות
 לחתעפו"לע ְּךתָמְכָח יִּתִחָש ְּךיְפּב ְךֶּבִל ּהַבָנל :שֶאינְבַא ְךוִּתְמ
 ינוע בֶרַמ8ָ ִַּּ יהוֲאָרל ד ְךיִּתַתְנ םיִכָלַמ נפל ךיּתַכלָשָה ץֵרָאלַע
 ְךְתלְכַא איָה ְךכּוּתִמ שֲא-אַצּואָו יּיׁשרקַמ ָתְלְלִת ְּךְתָלְכְר לֶנֲעַּב
 וממש םיִמַעְּב יעְּו-לְב :יִארדלְּ יִניֵעְל ץֶרָאָה"לַע רָפָאְל ְּךנְּתֶאְו

 פ = :םֶלועידע ְּגיִאְו תיֹיָה תוהְלַּב יל
 אָבָּנַהְוןָיִצלָא ךיִגָפ םיִׂש םֶדֲאְְּב>י :רמאל יִלֲא הָוהְי"רַבְד יקְיַו

 הוהְי יינדא רַמָא הָּכ ָתְרָאְו=צ ָהיֶלְע
 6 61 6 6 || ל * >5 || ל 6 6ח\ 66 kai (>5) 6ח\ ד6 אג, frt dl יפי || < 6 6

sic mlt MSS )9(68 ףיגרה || ל  add? | g * mlt MSS Edd6006 טסט || 8 =  
 )87—( sed ןְֶּלְלֹוחְמ || זס == 3 םיִרָו 'רע דָיְּב ft סgָ;r 501םיִרָז דִיְּב 6[ 9-5 | ל-ל >8 |

MSS Vrs0 םֶתוח (89% םָתֹוח) ] 5 םסתמ  nonn MSS5 61 6 6 | 12 * >6% || *  
gov |כמ || °° 69 6ט6ח\מט06 ד. 0ף0000006  add? || 13 * Varתיִנְבַּתל | + >6,  

 © 68 x. r, aroOhkag cov || % >3Y ||  crrp ? ut vid >68 || 14 * 6 טסט 0

 % 5 .ef eras cum Ch || °° <6)&( | * 68 'ִתְנ | 5 add cfi6 | * prps לֵא"יַנּב;

 id 16 || 15 >$(£02?) | 16 * nonn MSS ואלמ prb 16 6$ ָתאַּלְמ | 5 6 ד6 דו

 gov, sim 6 || 6 >. erpauuariceng || 3 6 א. hrayév 66 | * >6 | 17 * 6 סו6000ק

cf 86 || * 6 + (ךנוע) ינוע ברַמ )cf 18( | > 115 תוארֶל || 18 * ml: MSS Edd 
 . 6 6 | 22 * 6 6ךשדקמ, זז ףשדק | 2:1 לע SS E44ע  || * 16ךנוע



22,206 EZECHIEL 791 

 ָּכּותְּב יִּתְַּבְכְנְו ןודיצ ּךולָע יְֵנַה
 ס  ּויהָב יִּתְשְקַנְו םיִטְפֶש יהב יִתֹושֲעְב הָוהְי ינֲאיִכ רעד

 יָהיֵתּוצוֲחְּב םֶדָו רֶבָד יהָביִתְחַלָשְוי
 ביִבָּפִמ ִהיִלָע בֶרָחְּב "ּהָכּותְּב סלח ילְלָּפַנְו

 ריִאָמַמ ןולְס לארי .תיבְל דוע היהודאלו :הָוהְי יִנֲאְיְּכ עֶדְְ
 לנדא יָנֲא יִּכ ּועָדְִו םתוא םיִטאָשַה יָתביִבְס מ בֵאְכַמ ץוקו

 ךמ לאָרְִׂ תיבת יעְְּקְּב הוה ינַא רמָאהכיפ ם :הָוה
 -לַע ּובְׁשָיְו םיֹּגַה יִיעְל םָב יּתְשִקנְו 'םְב ּוצַפָנ רֶׁשֲא םיִמעָה
 םיִּתְב ּוָנָבּו הטָבְל ָהיֶלָע ּוְֵׁשיְוé :בָקעְיְל יְֲָּעְל יִּתַתָנ רֶׁשֲא םֶתְמְא
 םָתֹא םיִמאָׁשַה לֹכְּב םיַטָפְׁש יִתושעב חטָבָל ּובְׁשנְו םימְרְכ ּועְטְנְו
 פ | םֶהיִהְלֶא הָוהְיינֲא יִּכ ּעָָיְו םֶתביִבְּסִמ
 הָנהְי"רַבְד הָיָה שֶדֶחל ירָׂשָע םיִנְׁשִּבי יֵרׂשֲעָב יתיִרשַעָה הָנָׁשַּבי 9
 ויִלָע אָבָּנַהְו .םִיִרְצמ ךלמ העְרפ"לע נפ םיִׂש םֶרָאְדְב* :רמאל יִלָא
 הֹוהְי יינרַא ורמַא-הָכ ּתְרַמָאְו ירד ּהָכְּכ םִָרְצִמ"לעֶו

 יםִיְצִמיָלִמ" הָעְרּפ יֶלָע יֵגנַה
 וירא ְֹּוִתְּב ץֵבֹרָה לדָנַה 'םיִנַּתַה
 :יָנֲתיִׂשֲע יִגֲאַו 'יָרֹאָי יל רַמָא רשא

 ךיִתילַעַהְו ךיתשקַשְקְּב ךיִראָותַנְדיְּתְקְּבִדהְו ךיִיָחְלּב םייִחַח יָתתָנו
 :'קָבִדִת ףיָתשְקֶשְְּב יִראְו תָגְּדלְּכ תֶאְו  'ִיִראְ ךותִמ

 ךיִראָו תגּדִלְּכ תֶאְו יִזְתֹוא הָרבְדִמַה ךיִּתְשַשְנ5ּ
 "ץֶבְקִת אָלְו ףָסֶאַת "אֶל לופת הָדָשַה יפיע
 :הָלְכֲָל ךיִּתַתְנ םִיָמְׁשַה ףעְלּו ץֶרָאָה תיחְל
 הָוהְי יא יִּכ .םרָצִמ יִבָשְולָּכ ועד

 :לָאָרְׂשִי תִיִבְל הָנָק תֶנֲעְׁשִמ םֶתוַה ןשי
prb66* ָךָּב | *  prb 1 6 6 RYT) | % prb 1 6 nonn MSS22 ל 68 ָּךָב | <  

 ] 6 22155 6 ּךֶב | 23 5% >6093 GA MSS gh ךַב שו | ל קזט 16 6 ָךית-- | 1
bj] || 5 <6, prb 41 | = 6 6 60% | * 6* x. yviioy | 24 °° 66 41155 )6(#)$(  

Gny3p] | > ft dlc 6 | %16 mlt MSS 6ִבָּפַמ |" 61 6 6 | 25 *18 6 >4) || ל ' 
|3°dlלכ  unvég | 2 Var®ד.  wi@29,167. סשפ660דש || °° 6  Cpםש |  

 6 6 | ל 6| 6 6 | =< >6 || %1 6 mlt MSs ןיִּנַּתַה | < 5 םיראי | 71 ע6| 6 6 םיראי
 vel prb 6 $Y ₪ 6 ראי cfg | $1 vel 6 6 םיִתיִשָע vel prb 6 8 וית-- 49 |
 4 * 6 'תנ יָנֲאַו cf 8 | ל 1 6 Or 09% םיִחָח, א89< םיּיָחַח | = 63 ָףְראי |

6-4 >6BA )? 6A?) prb add || 5 *<664 || * טופ aN) | = 65 Nb] | % 1 c nonn 
MSS 6 רֵבָּקִת | 6 1 c 6% ְּךְתֹויֲה 



 2 לאקזחי 29,7--1

 יִַתְכילָּכ םֶהָל ָתְעְקְבּו ץֹורַּת יךפכב ָךִּב םֶטְפָתְּב
 פ :םִיִנְתָמ"לְּכ םֵהָל ּתְדַמעַהְו רַבָשִּת ּךיִלָע םֶנעָשַהְבּ

 םֶדֶא ְּךַּמִמ יִּתַרְכַהְו ברח ףילע איִבְמ יִנְנַה הוהְי ינדַא רַמֲא הָּכ ןֵבָל*
 | הָוהְ יִנָאדיִּכ ּעְדיְו הָּבְרָחְו הָמָמְׁשִל ז םִיֹרצַמ-ץֶרֲא הָתְיָהְול :הָמַהְבּו
 ידיִראידלֶאְו לא יִנְנַה ןְבָלוס :יִתיִׂשָע יִנֲאְו יִל רָאָי רַמָא ןעי
 -דַעְו יהָנְוְס לְדְנַמַמ הממ יברח יתובְרְחל | םִיֹרְצִמ ץֶרֶאדתֶא יִּתַתָנְו
 יּהָּב"רְבעַת אֶל" הָמָהְּב לג םֶדֶא לֶגְר ּהָּב"רְבעַת אָלי :שּוָּכ לּובְג

 תב הָמְמׁש 'םירטמ ץֶרָא-תֶא יִתַתְְויי :הָנׁש םיִעְְרַא בָשַת אלו
 םיִעָּבְרַא 'הָמְמִׁש ןנָהּת תּובָרָחָמ םיִרָע ְּּותְּב ָהיֵרָעְו תומָשְב תוָצְרַא
 פ | תוְצְראָּב םיָתיֵרזְו םיוגַּב םִיְַצִמ-תֶא יֵתֹצְפַהַו הָנׁש
 םִיָֹצִמ-תֶא ץּבקַא הָנָש םיִעְבְרִא ץקמ הָנהְי 'יגדא רַמֲא הָּכ כי
 ייַתְבָשַהְו םִירְצִמ תּוְבָשתֶא יִּתְבָשְו+ :הָמָׁש ּוצְפְנְ"רֶשַא םיִּמַעָהְִֶמ
 :הָלָפְׁש הָכְלְמַמ 'םש ּויָהְו םֶתְרּוכְמ ץֶרָא-לַע סּורְתַּפ 'ץֶרֶא םֶתא
 םיִּתְטִעְמַהְוםִיֹוגַה-לע דוע :אָשַנְתַתְאלו"הלָּפֶש הִיִהְּת"תוכְלְמַמַהְִמי
 ריִּכְזַמ הָמְבְמְל לֵאָרְׂשִי תיל 3 לועדיהְיָהְ ֲאָלְוֿ :םִיונַּב יתֹוָדר יִּתְלְבְל

 פ = :הָוהְי 'ינֲֹא יִנֲא יּכ ּוָדיְו םָהיֵרֲחא םֶתֹונְתִּב ןֹו
 -רבָד הָיָה ׁשֶדָחַל רֶחאְּב ןֹוׁשארָּב הָנָׁש עבָׁשְו םיִרָשְעְּב יֵהְַול

 -תֶא דיֵבֲעָה לֶבְּביִּלַמ רַצאָרדכּובְנ םֶדְצְֶָּבַי* רָמאַל יִלֶא הָוהְי
 רכשו הָטּורְמ ףֵתָּכ"לְכְו חרְקִמ ׁשאָרִלְּכ רצדלֶא הָלֹודְג הנבע וליָח
 בלופ פ  :ָהיֶלָע דַבָעְדִרַשַא הָרֹבעֶה-לע רֹצִמ וליֵַחְלּו ול הָיָה-אְל
 ץְרָא-תֶא לֵבְּבלַמ רַצאָרְדכּובְנְל ןתנ יֶנְנַה הֹוהְי ינדא מא הָּכ
 :ּוליַחְל רֶכָש הָתִיָהְו ּהַָּב ןזְבּו ּהָלְלַש לַלְׁשְו 'הָנמַה אָשְבְ םִיָרְצִמ
 2 ושע רשאי םיִרְצִמ ץֶראדתֶא ֹוֵל יִּתַתְנ 'הָּב דָבַעְררַשַא ֹתָלְעַפס
 תיבְל ןֶרָק ַחיִמָצַא אוהה םיַּב>י :הָוהְי יִנֹרֲא יםָאָנ
 פ :הֹוהְי יִנֲאיְּכ ּוֵעְדיְו םֶכֹותְּב הֵּפְֹוְחְתַּפ ןִּתֶא ל לֶאְרְשי

 7 * prb 1 6 0 mlt MSS Edd cf 6 ףַּכַב; X ףֶּפָכְב 68 םָּפַכְב | 68 ףּכ |
 < 1 ָּתְדעֶמַהְו 65 | 8 4 6 6 | 9 *16 694 ףְרַמַא | ל 1 prמ 6 30 ויִת--; 6
 םית-- || זס *= 1 6 6 "לע] ףיִלע ₪ 6 3 ףךאי || * 1 < 686 הָּכְרְָל | = 69 בֶרָח;

r= <3(ןסל) |  vel nlpסל ' prb dl 6 658 | %1 6 6 WA cf 8 | > prps 
 frt dl | r2 ** 6 ּהָצְרַא | ל 61 6 60( | ז3 * >8(5) 5 | ל 61 6 6 | 1 * 9

dl | 15 ** >6,א"לֶא | 5 >6, םזט ' Eddיִּתְבָשּוהְו || ל זג5 0 ב; 54155  
 prb add | * 6 תובר | 16 *1 6 Vrs | * alc 6 | 181 לע 66 | 0 >6 |

prb dl | > 6ד טקסצ || °° >6588,  éri20 * 5 רַצָּב, 6  || prb addל-5 >6(%),  

 רַמָא הפ | 21 69 חַמְצִּת



30,1—13 EZECHIEL 793 

 הָּכ ָתְרמֲאְו אֵבָּנַה םֶדֲאָבי :ראל יִלֲא הָוהְידרַבְד יִהיני 0
 הָוהְי *יִנדַא רַמָא

 םוי* בורְקדיִּכּ :םֹויַל ּהָה ללה

 :יהָיְהְי םֶוּג 'תע ףָנָע םָֹי 'הָוהיִל םוי יב
 ׁשּוכְּב הָלָחְלַח הָתְיָהְו םִיַרְצַמְּב בֶרָת הָאָבּוצ

 :ָהיֵתֹודָסְי ּוסְרֶהְנְו 'ָּנּומֲה ּוחְקְלְ םִיָרְצַמְּב לֶלָח ילְָּנְּב
 בֶרָחַּב 'םָּתִא יתיִרְּבַה "ץֶרֶא יֵנְבּו יבּוכְו יבְרֲעָה"לָכְו תלו טּופּו וכ
 *הְוהְי רָמָא הָכיֿפ ם יל
 ּהֶּנִע ןֹוֲאָג דֵרֵיְו םִיַָצִמ יִבָמְס פנו
 :הָוהְי "ינדַא םָאְנ . הָבְדולָּפ בֶרָחַּב הננס ילְָנממ
 :הָניִיְהִּת תֹובְרֲחנ םיִרעיּּוְתְּ יע תֹוּמַׁשְנ תוצא ּךֹוָתְּב 'ּומָשְנְוז
 :ָהיָרָועְָּ ּורְּבָשְנְו םִוַרְצָמְּב שָא-יִּתַתְּב הָוהְ יִנֲאדיִּכ ועדי
 יחַטָּב שּוָּכתֶא 'דיִרַחַהְ ַיִצָּב ילָנָפְלַמ םיִכָאְלַמ ו ּאָצִי אּוּהַה םַּב

 פ :הָאְּב "הָּגַה יכ' םִיַרְצִמ םִנְּכ םֶהְב הלֲחְלַח הָתְיֲהְו
 םִיֹרְצִמ ןומהתֶא יִתַּבָשַהְ הָוהְי ינדַא רַמָא הּכ 10

 :לֶבּבְלְמ רֶצאְָכובְנ יב
 ץֶרָאָה תַתַׁשִל םיִאָבּוִמ  םיוג יִציִרֲע ּתַא דָמַעְו אוהיו

 לָכֲח ץֶרָאָהיתֶא ּוָאְלְמּו" םִיֹלְצִמ-לע םֶתֹובְרַח ּוקיִרַהְ
 'םיִעָרידיְּב ץֶרָאָה"תֶא יִּתְרכָמו יהָבְרָח םיִראָי יִּתַתְְויי

 - - הֶאלְמּו ץֶרֶא יִּתֹמִׁשַהַו
 יּתְרַבַאַהְו" הוהְי ינדא רַמָאדיהְכי ם  יִּתְרַּבִּד הָוהְי יִנֲא םיִרָזדִיְב
 *םילּלְנ

 םיִרָצְמיץֶרֶאְמ 'איִׂשָנְו ףֹנמ יםיִליִלָא יִּתְּבָשַהְ
 :םיִרצִמ ץֶרָאְּב .הָאְרי יִּתַתָנְי דועַד'הְיָהְי אָל'

 כ 30, 2 5 41 6 6 | ל >6 | 3 ** >6ג || ל ₪+ 1 6 68 הוהי || < >65 (5%%)
prbadl | 5* 88 || 4°67 ל( | <, > * | prb dl || %69% mépas (yp?) 

et trsp1 בול  et rrp; prbבֶרַעָה | 5 >6  AEבול ; 6= 4--בּול? | * 1 6  
 post דּול cf * | % >6, prb dl || * ?; prb 1 יִתֵרָּכַה, קז ינבו קז לָכְו | >6 |
 5 6 + ּהָב | 6 *3 >6 4 | ל 30 ₪ של | < cf 29,10 | % 61 6 6 | 7 *6 הָּמָשֶנו |

(orevbovre) Dy )631558% ecoiu?) 8ל 1 6 6  | dlל 1 ָתירעו | 9 5 >6(%)  
 velociter || © al 6 8(6) | 4 3 הנה | זז * <6)( | ** 6 הֶאְלָמּו, pצל

b-b S60),13 * 6 חכ יִּכ |  | <A )8( ada?הָּבְרַח | לל  Var1 | 12 *  
 444 || = 16 6 םיָליֵא || 5 6 םיִאיִׂשָּו | * 3 'אְּב | = 6 ּויָהְי אלו | 8,

add?. 

Biblia. 1 



 794 לאקזחי 31,4—30,14

 ןעֶצְּב ׁשֶא יִּתַתָנָו סורְתַּפדתָא יִתְמְשַהְו+
 :אָנְּב םימָפְׁש יִתישְֲ

 :אָג ןֹומֲהיתַא יִּתַרְכַהְו םִיָרְצִמ עמ ןיסילע יִּתְמֲח יִּתְכַפׁשְוי
 יִרְצ ףנְו עֶקְּבַהְל הָיְהִּת אָנְו יס יליחְת לוח םִירְצִמְּב שא יִּתֲתָנְוַֿפ
 :הָנְכְלַת יִבָשּב 'הָּנָהְו ּולְפַי בֶרָחּב תָסָביִפּ וא יִרּוּביז :םָמ

 םִיַרְצִמ "תוטמדתַא םָשיִרְבָשְּב םויַה 'ִּךָשֶח סָחְנַפַחְתְבּויה
 :הָנְכְלַת יִבָשַּב ָהיֶתונְבּו הָנָּסַכְי ןנָע *איִה  ּהָנִע ןואָנ ּהָּבדתַּבְשְנְו

 פ = :הָוהְי ינאי עי םְִָצַמְּב םיִמָפְׁש יִתיִשָעי
 -רַבֶד הָיָה ׁשֶדֲחַל הַעְבְׁשְּב ןושארְּב הָנָש הֵרְׂשֲע תַתַאְּב יהיו

 יִּתְרָבְׁש "םיָרְצְמלִמ הֹעְרפ יַעוְרְזתֶא םֶרָאְְּב :רָמאָל יִלָא הָוהְ
 ׂשּפְתַל ּהָקְוֲחַל יהְׁשבֲחְל לּותַח םושל תואָפְר תַתְל הָשבְחאְל הָגַהְי
 םיִבְצַמְְּלמ הָעְרפְ"ילֶא ינָנָה הֹוהְי ינדַאו רָמָאהֶכ 22 ס :בָרֲחַּב
 -תֶא יּתְַפַהְ יֵתָרֵּבְׁשִנַה-תֶאְ הְָוֲחַה-תֶאי ויָתְעְרְזתֶא ייִּתְרַבְׁשְו
 :תוצְראְב םֶתיִרזְו םִיּוּגַּב םִיַרְצִמ-תֶא יִתֹוציִפֲהויג וְדּיִמ בֶרֲחַה
 יִּתְרבְׁשְי ודי ֵּבְרַח"תֶא יִתַתְְו לָּבְּב למ תוערֶז-תֶא יּתְקַּזַחְו
 תוערֶז-תֶא יִּתְקַזַחַהְו 5 :וינָפְל לח תוקאנ קָאְנְו הֹעְרּפ תוָעַרֶזתֶא
 יִּבְרַח יִּתְתְּב הוהְי יִנָאְדיִּכ ּועְדִיְו הנפת הֶעְרַּפ תוערזּו לָבָּב ףלמ
 םְירְצָמ-תֶא יִתוציִפַהְה6 :םיָרָצַמ ץראלֶא ּהָתֹוא הָטָנְו לבבל דיְּב
 פ  :הָוהְי יִנָאְדיִּכ ּועְדַיָו תֹוצְרַאְּב םתוא יִתיִרְזְו םיִּונַּב

 -רַבְד הָיָה שֶדֶחַל דָתֶאְּב יׁשיִלְׁשִּב הָנָׁש ּהֵרְׂשְע תַתַאְּב יִהיֵני 1

 ָגומֲה"לֶאו םָרצַמָּלַמ הׂעְרפלֶא רָמָא םֶלְְָּב :רֶמאָל יל הוה
 ןָֹבְלַּב 'זִרֶא רּוׁשֲאי הּגַהְי :ָָָנְב ָתימָּד ימ"לֶא
 הָמֹוק ּהָבְנּו 'לַצַמ שֶרְהְי ףֵנָע הָפְי
 :ְּתְרַמַצ הָתְיָה יםִיִתֹבֲע ןיִבּ
 ּוהְתַמִמְר םּוהְּת ּוהּולְִּנ םִימ

 'הָעֶּמַמ תֹוָביִבְס *ןלה ָהיַתְרַהְנתֶא
e114 63% ץֶרֶא | 15 6 ףנ; 1 ןומָא אנ | 16 * 0 לּוחָת |? 6 תטמימ, 1 ןוָח צ 
 הנס | = ;crrp 6 א. פוטאטסמס6זסו 05016, prps תמוה ּוצְרַפנְו | 17 55 >1

a טץvaikeg | 18 * prb 1 6 Var Wn cf Vrs | 1c 9ןוא | ל הנה >5, 6 א.  
 תֹוטַמ עו 6 5 הָטַמ | < 8 א9* אוה, 06 0% איִה; >5; 64 איה_ו | 21 * 6 תעור] |
 55 8 אלו | < ₪+ 61 6 6 | 2 <גלע c6 | ל ? ₪ 868 4 8 | 24 = 6
 ּהָלְלש לַלָשְו ּהָב וֵוָבּו םִיַרְצִמ-לע ּהָתֹוא איִבַהְו | 25 1 לע 6 6 | 60 31, 3 <?
 קצקs רּושָאַת ; זרא 3802 | ל >6%ג68) 41 | < 1 6 6 תובע | 416 הָכיִלּוה |

 Plc 8 ועטמ.
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 :'ה-ֶׂשַה יצעזלָּכ לֶא הָחְלָש ָהיִתלֲעְּת"תֶאְו

 ותּפעְר הָניֵבְרתנ הָכָשה יצע לֶכִמ מק יאָהבג ןכילעצ
 :וָחְלְׁשְּב םיָּבַר םִיָמִמ רָתֹראָפ יהָנָכָרֲאַתַ

 םִיַמְׁשַה ףוע"לָּכ ּונְנְק ויָתֹּפעְסִּבפ
 הָדָשַה תָּיַח לָּפ ֹּורְלְ ןיָתְראָּפ תַחַתְו
 :םיִּבַר םיוג לכ נשי ולב

 ית רב נב יוז
 :םיִּבַר םִיָמלָא ּוׁשְרָׁש הָיָהְיִּכ

 םיְַלֶאְרְּ והמָמְעְ"אל םִיזרַא
 ויָתֹּפעֶס-לֶא ומָד אָל םיִׁשֹורְּב

 ותא ּיָה"אְל םיָנֹמְרעו
 :ופיְּב וָלֲא הָמְדֹאְל םיִהלֲאדןנְּב ץעלָּ

 ןְגְּב רֵׁשֲא ןְדעיִצעײלָּכ ּוהָאְנְקִיַו ויִתייִלָה בֶרְּב יויתיִׂשֲע הָּפיי
 רֶׁשֲא ןעי הֹוהְי יֵגֹדֲא רַמֶא הָּפ כלי 5 | | ּםיִקְלֶאָה
 :וָהָבָנְּב ֹוָבָבְל םֶרְו" 'םיתובע ןיִּב"לֶא ותְרמצ ןָתיַו 'הָמוקְּב 'ָּתָהַבנ
 :רהיִּתְׁשִרג וָעָשַרְּב ול הֶׂשֲעַי וָשָע" םיזג 'לֶא דיְּב ּוהְנּתאָויי
 תויָאָג'לָכְבּו םיִרָהָהילֶא ּוהָשְטיַו םיוג יִציִרָע םיִרָז ּוהָתְרְכִיַו י*
 ולֵצמ דרי ץֶרָאָה יקיִפַאלָבְּב ויתארפ הָנְרבְׁשּתַו ויָתוילַ ּולפַב
 -לֶאְד םִיִמְׁשַה ףוע- +. ונְּבְׁשִי יּתְַפַמ" לע :יוהשטיג ץֶרָאָה ימַעדלָּ
 ְקְ -לָּב םֶּתַמּוקְב והָּבְנדאְל ר רֶׁשֲא הבה :הֶדָשַה תָיַח לכ יָה ויתר
 'םהיִלֶא ודְמַעְידאלְו יםיִתְבַע בלא םָּתְרַּמַצתֶא  ּנְתאָלְו םיַמדיִצַע

 וָתְּב יְִּחַמ ץֶרָא-לֶא תֶוָמל ּתַנ לכ כ מ יִתָשלָּכ' םָהְבְנְּ
 תְדְר םיְּב הֹוהְי יִנדַא רַמָאזהּכיפ פ :רֹוב יִדְרוְנלֶא םדָא יִנְּ

>6°A(%);ההבנ || ל  nonn MSSּגהַדָש | 5 *1 6  dl | 5 prpsע ' prb4 °  
prbdl | 6 *1 6הָניַמְרִתַו 6 4 | 5 ס ויָת-- | * >6,  prb dl | > dub, frt orig 

frt origףייו | * 68 ברֶּב,  ft dlc 5 || 7 * Ben Naphtּובָשָי || 5  nonn MSS Vrs 

|S>SfG;81 ר | ף *< >8(6) | ל 61 6 6 c mlt MSSרִב 6 55 | D 
 fit add | 10 = 61 6 6 | ל 16 ּהָבּג | < 3 ּותָמּקַּב | 516 6 תובע 3 |

mit MSSזז * 1 'תאָו || *  | addובבל  sol xa eibov (N1ר?); 1 ? N31: frt6  >> 
ez(הָשֶעו)  ef facetדע 6חע\6וסצ 00700, $  éroingev0% ליִא | =? 6 א.  

 N\( secundum rere eius et perdet euיִּבשו?( | 121 לע 6 6 | ל 6 לכְב |

ft irrepsit e 12a; al |8 | % קזקפ ודדיו, ג ּודרָחיַו? || * קזכפ וטַטְרי;  cf5 ]ראפ  

dub; <A )* 9; 84 dl13 ו ראפ (6) דלעו | 14 516 6 תובע 61 3. גס | ל  
° prb add || 9 >6PA. 
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 ּוְלְכִיַו ָהיֶתְורַהְנ ענְמָאְו םוהְּתתֶא ֹויֶלְע ייִתָפּכ יּתְלבֲאָה הָלאָש
 לוק 6 :הָפְלָע ויָלְע הָדָׂשַה יִצעדלֶכְו ובל וֶלע 'רְָקאְנ םיָּבַר םִימ
 ּומֲחָּנו רוב יֵדְרְי"תֶא הָלֲאְׁש ותא יָרְרוהְּב יםיונ יִּתְׁשעְרַ* ּותָלַּפמ
 :'םִיָמ יִתָשילָּכ ןּונָבליבֹוטְו רֶחְבַמ ןְדע"יִצֲע"לְּכ יתיִּתְחַּת ץֶרַאְּ
 תב ולב ובְׁשי יוָערְּו בֶרָחיִלְלַח"לֶא הָלֲאָׁש ּוְָָי וָּתִא םַּה"םג יז
 ..דתֶאִּתְדרּוִהְו *ןדעהיצְעְב לֶדְְבּו דֹוכָכְּב הָכָכי תיִמָד ימלא :םִיֹג
 אּוָה בָרָח"ילְלַחיתֶא בּכָשַת םיִלרע ךותְּב תיִתְחַּת ץֶרָאלֶא ןֶדעיצע
 פ  :הָוהְי יִנדַא םָאְנ הנומָהלָכְו הערפ

 ׁשֶדָחַל דָחֶאְּב ׁשֶדֹח רָשָע"'יִגָשַּב הָנָש הָרָשָע יִתׁשִּב יֵהְיוי 2
 םְִָצִמְדָכְמ הָעְרפלע הָניִק אָׂש םָָאןָּב* :רמאל לא הָוהְיְדרַבְד הָיָה
 יִתְיִמְדִנ םִיֹג ריִפָּכ ויִלַא ָתְרמֲאְ

 ּיִתרַהְנְּב חנָּתו םיַמּב 'םיִנַתַּכ הָּתַאְו
 ספ  יםֶתּורָהְנ 'שָּפְרִתַו יִלְרְּב םמ"חַלְדּתו

 הוהְי יָֹדֲא רַמָא הב
 :יִמְרְָּב 'ִּּולָעָהְו יםיָּבַר םיִמעְ" 'לָהְקִּב יִּתְׁשְר"תֶא ּךיֶלָע יתְׂשַרפו
 קיט  הָדָשַה יגְּפילע 'ץֶרָאָב 'ִךיִּתְשַטְנּו+

 :"ץֶרָאָהלְּב תִיחיָהְמִמ יִתְעְבְשַהְו 'םִימָשַה ףועָּכ יֶָעיִתְנַּכְשַהְ
 :ָּךַתּומָר 'תוְיִטְגה יִתאַּלִמּו םיִרָהָהְלע ָךְרָשְּבתֶא יִּתְתָנו
 :'ֶָּפַמ"ןּואָלְמְי םיקפאו 'םיִרָהָה"לֶא"יָדְמָדמְךְתַפְ 'ץֶרֶא "יתיקשהְו"
 םָהיִבְכְּכ-תֶא יִּתְרְקַהְו םִיַָש בב יֵתיֵּפַכְוז
 :וךוא ריִאְנאְל ַָרָיְו ּונְִכֲא ןָנָעְּב שמש
 ךילָע יםָריְִקַא םִימְׁשַּב רוא יֵרוֲאְמ"ִלכ

édkéracev (6% enévengev cf 9( || 5 >£30 || 1615 5 61 6 6 | ל 65 6  

pa | 5 616 668(|שופ ופלע | 16 == 6 'גה ּושַעְרנ 3 ץֶרָאָה הָשַעְרַנ |" >6,  
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 :הוהְי יִגדֲא םָאָנ ידְצְרַא-לע ףשח יִּתַתְנְו
 רֶׁשֲא 'תוצְרַאלע" םִיינַּביִזָָבַׁש יִאיֵבֲהְּב םיָּבַר םיִמַע בָל יּתְסַעְכַהְו
 'יִלָע ּוָרעְשִי םֶהיִכְלַמּו םִיָּבַר םיִמַע יִלָע "יתומָשהְו יי :םָתעַדיזאְל
 יםיְּב ֹוׁשְּפַנְל שיא םיִעָגְרל ּודְרָחְו םֶהיִנְּפִלע יִּבְרח יְִּפוְְּב רעש
 ְֲֹובְּת לָבְּבְּלִמ בֶרֲח הָוהְי יג רַמָא הֶכ "יִּכיי פ :ְּתְלפַמ
 םלָּכ םֶיַוג יִציִרֲע  ףָנומַה ליִּפַא םיִרובָ יתֹוָבְרַחְּב =

 :הָנומַהילָּכ 'דָמְשְנְו םִירְצַמ ןוְָּג-תֶא ּודדשְו
 םיִּבַר םִיָמ לע הָתְמָהְּבילָּכתֶא יִּתְדַכַאָהְוי

 :יםֵהָלְדִת אלי הָמַהְּב יתֹוקְרּו דוע םָרֶא"לָגָר םָתָלְדִת אלו
 'ךילוא ןָמָשּכ םָתֹורֲהְנְו םֶהיֵמֹיֵמ 'עיִקְשַא דא
 :הוהְי "יג םָאְ

 יָּאלְּמִמ ץֶרֶא 'הָמַשְנּו הָמְמְש םִיַרצַמ יץֶרָא-תֶאי יִּתְתְּב
 :הָוהְי יִגָאיִכ ּוֵעְדְְו הָב יֵבְׁשנלְּכיתֶא "ָתּוּכַהְּב

 -לעו םירצמ-לע ּהָתֹוא "הננוקת םִיֹונַה "תונָּב יָהּונְנֹוקְו יאיָה הניק6
JTד 2 6 : +  hak Ax 1. j : x Sa : 

 פ הוה יד םָאָנ ּהָתֹוא "הָנְנוקְת ּהָנֹומֲהלָּכ
 הָוהָי"רַבְד הָיָה של רָשָע הֵׁשמֲחַב 'הָנָש הָרְׂשֲע ייִתְשּב יִהְיַו יז

 ּהָתּואי והָדְרֹוהְו םִיָרְצִמ ןומַהדלע יהָהְנ םֶדָאְןֶּב* :רמאל יִלֶא
 םיוג תונְבּז

 :רֹוב יִדָרנ'תֶא יתְִּתְחִּת ץֶרֶאְדלֶא "םֶרּדא
 :םיִלָרע-תֶא הָבְּכָשָהְו  הָדְר יִתְמַעָנ ממי

 :ָהיִנֹומֲהלָכְו 'הָתוא 'ּוכָשְמ יהָנָּתִנ בֶרָחי לִי בֶרָח"ילְלַח ךותְבִי
 יםיִלְַעָה ּוָכָכׁש ּורְָי ויִבְזעְתֶא לאש ךּוּתַמ םיֶרובנ "לא ול"יּורּבדְי יי

 8 5 6 ץראה | 9 *16 6 יְבָש | = 1 6 6 ץֶרָאלָא | 5 16 6 ּתַעַדָי |
 נס * 6 ּומָשֶהְו | ל >6(%)5 || < >3 || % 6 orn || זז * >2155 8 || ל 41 6 6 [
 12 * 38 בֶרָחְּב; 8+ סזג 501 םיִרוּבְנִּב | ל 6 רָּבָשְנ | ז3 * לכ >5 | * 699 תַסְרַפּו

6A 06106 )<6( 6קצ 6 6 םֶסָּפְרִת || 14 * prתסרפ אלו || << >3;  )= )cf5  
Aguxdsa || 6 ropevcovrar | 5 61 6 6 | rs prb dlc 6 ||זָא כ?( | * 6 ) 

 ל | 6 Vrs מ[ | < ft 16 6 bi | % 6 יִתּורֶזַב | 16 * א9* אוָה || ל >36; 1 6
 6 הָּתְנַנּוקְו | < 1 6 63 'בו | 54 הָּנַנ- | 177 * 2155 8 יִּתָשְעַּב | ל 5 6 6
 ןושארֶּב | 8 * 8? -יהנ; 1 ? 6 8 אָכָּנַה | ל ? | < 6 הָרְבַשְו; 6 סח ָּתְרַמָאְו |

vel (cf 19) q7— || * 8MSS 36 (6?) nnn cfםרדא 1? םֶדְרא  dub; pr%5  
(cf 24,21; 33,28) |ףזע ןואָגַמ  crrp; frt orig31,14 6 לֶא | 19 * ss | flc24MSS 

 20 ** >3; 622 sol 1ּתֶא || * 3 'מו 6 בֵכָׁשְו | < >6 | % 633 ונּומַה ('כו) לָּכ |
 21 * 63 'דיו ץe ּורְּבְדְו | * m: MSS Edd 6 יֵליֵא | * 6 + ךותּב.



 798 לאקזחי 32,2232

 םיִלָלֲח םֶלָּכ יויָתֹרְבְק ויָתֹוביִבְסִ* ּהָלָהְק"ִלָכְו לושא םש= :בֶרָחְיִלְלח
 ּהֶלָהְק יִהְיו רובדיִתְּכריְּב %יתרבק ּונִּתְנ "רָשָא ;ִבָרָחְּב םיִלפנַה
 יתיִּתַח ּונְתְנדרֶשַא יבְרֲחַּב םיִלָּפְנ .םיללח םִלָּ ּהָתְרְבְק תֹוְביִבְס
 םיִללח םֶלּכ ּהָתְרְבְק תֹוָביִבְס ּהָנומַהלָבְ םליע םַש+ :םיּיַח ץֶרָאַּב
 ּונת רֶׁשֲא יֵתויּתְחַּת ץֶרַאלָאו םיִלְרֲע ּדְרָידרֶשַא בֶרָחַּב יםיִלָפְנַה

 םיִלָלַ בי רב יֵדְְח"תֶא םָתָמלְכ אשי םייח ץרַאְּב םֶתיִּתַח
 -יָלָלַח םילְרע סֶלָּכ ָהֶתרְבְק ויָתֹוביִבְס ּהָנֹומֲה"כְּ הָל בָּכְׁשַמ ּוֹנְתָנ
 ירוב יִדְרויתֶא "םֶתְמְלְ ואש םייח ץֶרָאּב םֶתיִּתִח תני בֶרָח
 ףיַתוביִבְס יהנּומֲה"לָכְו בת ְךֶׁשַמ םָׁשי5 יות םיִלָלֲח ָךותְּב
 :םייח ץֶרָאַּב יםֶתיִּתִח נְתָנ" יי בֶרַח יִלְלְחַמ םיִלָרֲע כ יַהיִתורְבק
 דיִלָכְּב לּוָאְׁש-ודְרי רֶׁשֲא .יםילרעמ ליִלָפְ םיִרובג -תֶא ֹובכְׁשִי אליל
 -לע יםֶתונְוע יָהְתַו םַהיִשאָר תַחָּת םתּובְרַח"תֶא ּונְתִיַ יָתְמַחְלְמ
 םיִלָרע ךוְתַּב הָּתַאְו5 :"םייח ץֶרֲאְּבי =םיִרּוּבִנ 'תיִּתָחיִּכ םתֹומְצַע
 ָהיִאיִׂשְנ"לְכְ יל םודָא יהָמׁשפ :בְרֲחיֵלְלַח-תֶא בּכְׁשִתְ רבְׁשתי
 ובָבְׁשי םילְרע תֶא יהָּמָה ברח -יִללֲח- תֶא םֲתְּובְנְב ְּנְּתְנהרֶׁשַא
 ּדְרידרַשא ילכו יס פ יכיסְנ יהָמָש< רוב ירא

 -לע םָחְְו תלרפ ל הָארִ םָתֹוא :רוב יִדְרויתֶא םתמל ָאְׂשִ ברח

 -יִּכּ: :הֶוהי ינהא םָאְ ג לחיל | הָעְר בֶרָמיִלְלַח' יהנומַה לָּב

 ב :הָוהְי ינדא םָאְ "הומה"לכו ההעְרפ ברה

 22 *= >6 (1 6 5 ּהָתְרְבִק תֹוביִבְס) | ל >6: 1 'ָפנ 4 צ 23 | 23 5 6 6%6 |
dittogr = 22; 61 | 16 561 24) 'רע דרי? | <<  elן ? םיָלְרֲע ּורְּבְקְנ  <> 

 6%ג םֶתיִּתִח | 2415 | ל 5 36 תיִּתִחַּת | 25 5% >6 = 24 6]
 ?ditrogr | °° add 680 ּונּתְנ 8 ּובָׁשְחָנ | 26 * 68 'תֶו | 62 םָנ-- | 1 8
 תוביבס | $185 הָתְרְבְק ] < קזמ 1 יִלְלַח | '6 רֶׁשֲא | < Q0 36 תיתח |
 27 ** 6 'שיו; אלו >3 | ל קמ םיִלְפְנ cf Gn 6,4 | 5 1 6 622 םֶלּועַמ |
 4 6ג הָמָחְלִמ (6*%) || * 1םֶתָבִצ, 6 'תונצ praeced) הָניִיהּתַע | '1 םֶתיִּתִח | 8
 םֶתְרּובְנַּב, 1 | ** ג םֶהייַחְּב | 28 = 61 6 rps( %(6A רַכָקּת) | 29 1
 6 6 םֶש | ל 61 54 6 6; 369 "מו | 5 3 ובָשִתנ cf 25; 6 ּונְתַנ | 5 69 ּהָת-;12?

prb301| ,םָׁש | 3 c6תֶא  m1: 5 Gal(םֶת--?) ּהָתְרּובְקְּב | < >5 || *  
 dl || > nonn MSS 36 םיִנ-- cf 0; 6 רָשַא ינרסו |> || * 8 בֶרַח יִלְלַח, גו

DRM 9 paventes | * 60% prb add |6 5 (ףדדמ06צז6)  prpsםיִלֵרֲע | 1  

 31° 6 םָנ- | ל <6)%, prb add | 32° קש | ןַתָנ 6 8 | Plck תיִּתִח
 ס יִתיתֹח.



5 EZECHIEL 799 

 ְךֶמַעיֵנְּבילָא רֶּבּד םֶדָאְְְּב* :רמאל יִלַא הָוהְירַבְד יהי 3
 שיא ץֶרֲאָה"םַע ּוחקְלְו בֶרָח ָהיֶלֶע איִבָּמיִּכ ץֶרֶא םֶהיִלַא ּתְרַמָאְ
 "לע הָאָּב בֶרָחַהתֶא הָאְרְוי :הָפצְל םָהָל ֹוָתֹא ּונֲתָגְו 'םַהיִצְקִמ לָחֶא
 לוקתֶא עמשה עֿמְׁשְוּי :םָעָה-תֶא ריֵהְזַהְו רֶפושַּב עֶקְתְו ץֶרֶאָה
 יתַא הָיָה ושארְּב מד ּוהָחּקִּתַו בֶרָח אּוָבְּתַו רֶהָזִנ אָלְו רֶפושַה
 :טלמ ּוְׁשְפַנ ירָהְזנ אּוהְו הָיְהי וָּב ֹוָמָד רֶהֶזִנ אָלְו עַמָׁש רּפּוׁשַה לוק
 -אָל םֶעָהְו רֶפּושַּב עֶקְת"אָלְו הָאְּב בֶרָחַה-תֶא הָאְרְודיִּכ הָפצַהְו
 ומדו חָקָלִנ 'ּונֹועּב אּוָה שָפַג םֶהָמ חֶקִּתַו יבְרַח אּוָבְּתַו רֶהֶזִ

 לֶארְׂשִי תיִָל יִתַתְנ הָפצ םנָאְְב התא" פ :שְְדָא הָפֹצַהידִיִמ
 תֹוִמ יעָשְר עֶשְרל יָרְמֲאְּב* :ייֵנָמִמ םָתֹא ַּתְרַהְזהְוי רֶבָּד יִּפַמ ָתְעַמשְו
 ומָדְו תּומָי ֹונֹועַּב 'עָשְר אּוָה וּכְרּדִמ עֶׁשְר ריֵהְזַהְל ָּתְרַּבִד אָלְו -

 -אלְו * הָּנַּמִמ בּושל *וּכְרּדַמ עַשְר ּתְרַהְזַהְדיִּכ הָּתַא :שקבא הדי
 ס :תלצה ְךְׁשְפנ הָּתַאְו תּומָי ֹונֹועַּב אּוָה "וָּפְרַּדִמ .
 דליִּכ "רמאל םֶּתְרַמַא ןַּ לֶאְרְשי תיּבלֶא מא םָרָאְְוְב הָּתַאְווס
 רֹמֲאצ :הֶיְחָנ ידיֵאָו םיִקְַנ ּונָחִנֲא םֶבּו ונילע ּוניֵתאטַחְו ּונֵעְׁשְפ
 -םֶא יִּכ עׁשְרְה תֹומְּב ץּפָחֶאיםִא הוהְי יינדא וםֵאָנ ויָנֲאוַח םֶהיֵלֲא

 ּותּוָמְת הָּמְלְו יםיִעְרֲה םֶכיֵכְרַּדִמ ובוש ובּוש | הָיָחְו כר עָשְר בש
 תֶקְרַצ ְךמַעיִגּבלָא רֶמָא ימלא הָתַאְי * סם | לָאְרְשַו תיּב
 םויָּב 'הָּב לָשּבִיאָל 'עָשְרַה תעשו ועָשַּפ םֹויְּב ּונָליִצַת אָל קיִּרַּצַה
 יִרָמָאְּב 3 :יותאטח םויָּבי ּהָּב .'תויַחְל ילכו אל * קיִּדצְו וָעָשרִמ וָבּוש

 ּוָתְקדְ-לּכ לע הָשְעְ ותק" 'חַמָב"אּוהי יהיו היָי קיל
 תֹוָמ עָׁשְרְל יָרְמאָבּוצ :תּוָמָי וְּב הֵׂשְע-רֶׁשֲא "ִלְועְבּו ןֶרְכְנִת אל
 'עָשְר ביִשָי ילבֲחי :הָקָדְּו טּפְׁשִמ הֵׂשֲעְו ֹותאָמַחַמ בָשְו תו
 יאָל הָיְחָי וָיַח לֶוָע תוָשָע יִּתְלַָל ְּךַלָה םיִיַחַה "תוקָחְּכ םלׁשִי יהָל
 33, 2 *1 6 6 חֶקָלְו | * 65 םֶהַמ |41c6ָחַה | 5 * 6A קraem יִּכ (>6) |

aia 6A -| 6פ 1 ריִהְזַה | 6 516 6 'ָחַה | *ל 6(הָמ--) ּהָנֹוֲעַבאיָה | < 6% ד6  
cf 3,17--19 || 7 ** <6)%8( sed cf 3,17 | 8 > 61 6 68 61 3,18 |5) | 9—7  =( 

 5 1 6 6 'ָךָה | 9 * >5 | * 5 ּכְרַּרִמ || < >5 | צס *>8 | ל >6 | < 5 יא |
 6 6 | ל 92*6 -ד%6 rovnpis || * >668) || 12 ** <6)%( | ל 3 שר[ |
 © 6 אטאשסמ 00ד6צ cf % | % prps קיִדצַה תְקְדָצְו | < >3 | 1 8 הֶיָחִי 6
 0ש0ףשסו | < >63 || °® >8(6) || 13 °° >65; 1 6 93*6*ג 6 ast) nh 'ח |
 55 6 'ב אוה, 3 חטבּ | < 1 6 0 ויָתְקְדִצ; 5 ותקדצ | 5 16 6ג עֶּב | * >5 |

nonn6 68 (6ל%) | " 9 | % 3 'ִבּו | *  dlל  | plur | 15 * 684 DI14 5  

MSS Vrs אלו 
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 הָָהְצּו טָּתְׁשִמ ול הָנְרֶכְנְת אל 'אָטָח רֶׁשֲא ֹוָתאֹטֲח"לְּכיé :תּומָי
 יהָּמָהְר "יד ּךֵרת ןֵכְּתִו אל ךֶמַע ינְּב ּורְמֲאְול :הֶיְחִי יָח הָשֶע
 :םָהְּב תַמּו נע הֶׂשֲעו ותְקְדִצִמ קיִדצדבּושְּבי* :ןכָּתידאל םֶכְרּד
 :הָיְחִי "אּוְה יםֶהיִלְע הָקָדְצּו טַּפְׁשִמ הֵׂשֲעְו ֹוּתְעְׁשְרִמ עָשְר בּוָשְבּויפ
 תיִּב םֶכְתֶא טוּפְשֶא ויִכְרְדַּכ שיא יינדַא רה ןֵכְּתִ אל יםָתְרַמַאוס
 פ :לֵאְרְׂשִ

 -אָּב ּונָתּלְנְל ׁשֶדְחַל הָשָמַחְּב יִרשַעַּב הָנָש הָרְׂשֲע יִּתָשַּב יִהְיַו
 יל הָתְיָה ּהָוהְידדְיַו<י :ריִעָה הָתְּכַה רמאל םֶלָשּוְריִמ טיִלָּפַה יֵלַא
 הַתַּפיַ רקְבְבִי יל אֹוְּב'-דֲע יֿפזתֶא חּתְפִיַו 'טיִלְּפַה יאו נפל בֶרָעְּב
 םֶדָמְְֶּב :רמאל י יל הֹוהְי-רַבְד יהיו פ :דוע יֶתְמְלָאְ אָלְו יֿפ
 הָיָה דָחֶא "רמאל םיִרְמָא לֵאְרְׂשִ תמְדַא-לע יהָלאָה תובְרַחַה יב
 : :השרומל ץֶרֲאָה הָנְּתַנ נלי םיֵּבַר ּונֲחנַאַו ץֶרָאָה"תֶא שריי םֶהָרְבֲא

 ולכאת ו 'םָּהַהְלַע הֹוהְי ינדֲא ורמָאיהְּכ םָהלַא רֹמֲא ןכל5 ס
 םּתְדַמֲע6 :ּושְריִת ץֶרֲאָהְו וכֲּפְׁשַּת םֶדְו םֶכיִלּולּגלֶא ּופְשִּת 'םכניעו

 ץֶרָאְָו םתאמט והער 'תְׁשֲא"תֶא שיִאְו הָבעות ישע םכָּבְרַח"ל
 -םָא יִנָאדיַח הָוהְי ינדַא רַמָאהְכ םָהְלִא רָמאת-הֶּכִִי ם ּושְריִּת
 יויָתַתָב החל הָרָשַה יִנּפלַע רֶׁשֲאְו ולפי בֶרָחַּב יתֹובְרֲחְּב רשא אל
 ץֶרָאָהדתֶא יִּתַתְְו :ּותּומְי ךָבָתַּב תֹורְעְמַבּו תִדְצּמַּב רֶׁשֲאַו ָלְכֲאְל
 :רבוע ןיאמ לֶאָרְׂשִי יִרָה ּוָמְמׁשְו ּהִָע ןואָג תָּבְשְנְו הָמשְמּו הָמְמָש
 ילָּכ לע הָּמָשְמּו הָמְמש ץֶרֶאָהִתֶא יִּתְתְּב הָוהְי יִנאיִּכ ּועְְנ>
 יםיִרָּבְדַּגַה ףִמַע יגַּב םֶרֶפְְֶב הָּתַאְו* סם | ָּּשָעְרֶשא םָתבֲעּוּת
 -תֶא ׁשיִא 'דַחַאתֶא דָחי"'רֶּבַדְו םיִּתְּבַה יִחְתַפְבּו תּוריקַה לָצֶא ב
 :הָוהְי תֶאַמ אָצויַה ירָבָּרַה הָמי ּועְמְׁשְ יאָנ-ואְּב רפאל ֹויָחָא
 ךיִרָבְּד-תֶא ועמְשו "ַמַע ךיִָפְל ּובָשִיְו "םַעְדאובִמַּב דלא אוָבְיְונ

MSSס ויָתאטַח, א ותאָטִח || * 111155 32 הָׂשָע || < >6( || 17 *  c16 * 1  
 הוהי cf 6 | * 1 ? הָּנִחְו | 18 6* וב < 5 || זָפ * 630 םֶהָּב | ל >30 | 20 * 6
 'א רֶׁשֲא תאזו || ל MSS הוהי 6 | ar 1 6 81155 6™S°3 יִתָשְעְּב | 22 * 1 6 6

prb 616 6 | *<609(1אזּב) רתע | 24 *  rpsילע | * 6 אוב 6*ג 4 יֵלֲא || < >6 ||  
 3; סזט 61 | = 3 ּהָתֶא ׁשֵריִנ (אלַה) אל | 25 * 'גו הכ (25) טפףטe 44 םהלא
 (27) >65 || ל פז םיִרָהָה D cf 186 || 5 ca 80MSS Eddכיניע || 5 3 ּותָשִּת |
 26 * 1 6 18MSS םֶת-- | ל 'שא >6יג | 27 * 8 ָחָּב | ל 6 000 טז cf ע|
 5 1 6 ?Va 639 הֶלְכֶמִל | 28 >6 (6%%2) | 30 * קצת 'ָּבְרָנ; 1 ? יָּבְדִנ םָּנַה|

prb60 | 5 אב >6 | <* >608) | 41 ** ?;  Je alc1 634 ּורְּבְדְ cל  
al 6 6S.במכ >8 [ * ' a: 
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 םּבִל 'םֲעְצִב ייֵרֲחָא 'םישע המה םֶהיִפְּב םיֵבְנעיִּכ ושעי אָל םָתֹואְו
 "תא ּעָמְשְו גַנ בָטִמּו לוק הי יםיִבָנע יריִׁשְּכ םֶהָל 'ִָּנַהְו* :יףלה
 הָיָה איִבְנ יִכ ּועָדְיְו הֶאְב הגה הָאֹבְבּו :םָתֹוא םִניֵא םיִשעְו ףךיִרְבִ
 פ  וםָבֹותְב

 לֶאָרְׂשִי יעורדלע אָבָּנַה םאְָּב :רמאל יִלֵא הָוהְי"רַבְד יִהְיַו י 4
 לֵאָרְׂשִי יער יֹוֲה הוהְי יִנדַאו רמָאדהָּכ םיִערְל יםָהיֵלֲא ּתְרַמָאְו אֵבָּנַה
 יבלֲחַה - תֶאי :םיִעֹרָה ּועְרִי ןאצַה אולה םֶתֹוא םיִעֹר יָה רשאי
 -תֶא :ּוָעְרִת אָל ]אצה ּוחַּבְזִת הֵאיִרְּבַה" שכל רֶמָצַה-תֶאְ ולכאת
 םֶּתְשַבַח אל תְרְַׁנלְו םָתאָּפְרְאל הָלּוחַה-תֶאְו םֶּתְקַּח אל יּתֹולֲחַּבַה
 םֶתיֵדְר יהָקְזֲחְבּו םַּתְׁשַּקְב אָל תֶדָבאָהדתֶאְו םָתבְׁשַה אָל תחַדְנַה-תֶאְו
 תיַח-לָכְל הָלְכָאְל הָנָיְהִּתַו הער ִלְּבַמ 'הָניִצּופְּתַו 5 :ּךְרֶפְבּר םֶתא"
 המר הַעְבּג"לָּ לַעְו םיִָהָהלֶכְּב ינאצ "נשי :*הָניִצּופִּתַ הְׂשַה
 ןֵכָנ ס :וׁשּקבְמ ןיִאְו שֶרי ןיִאְ ינאצ ּוצָפְנ ץֶרָאָה יֵנּפילָּכ לַעו
 ןעְי אָלְדִא הָוהְי ינדַא אנ יִנָאדיִחְא :הָנהְי רבְּדתֶא עְמְׁש םיֿלֹר
 הַעֹר ןיִאמ הֶדָשַה תיַח- לכל הָלְכֶאִל ינאצ הָניִיְהּתַו זבל ינאצדתויה
 :ּועְר אל ינאצ"תֶא_ו םָתֹוא םיִערָה ּועְריַ ינאצזתָא יער ושרד"אלו
 יִנָנָה הֹוהְי יָנֲֹא רֿמָא-הָּכ וס :יהוהְירַבְּד ּועָמשי םיִערָה ןֵכָלפ

 -אָלְו" ךאצ 'תֹועְרמ םיִּתּבְשַהְו םֶדַיִמ יִנאצתָא יִתְשִרָרְו םיֵערָה"לֲא
 יםָהָל ןָיִהְת"אלְו םֶהיּפִמ יִנאצ יָתְלַצַהְו 'םָתֹוא םיִעֹרָה דֹוָע עֶר
 -תֶא יִּתְשרָרְו יִנָמיִנְנַה הָוהְי 'יגדא רַמֲא הָּכ כי פ והָלְכֲאְל
 ֹלנאצ-ְדּוִתְב ֹוָתֹויֲה םויִּב' ורְדְע יהָעֹר תַרקְבְכְ"* :'םיִּתְרְקְבּו ינאצ
 רֶׁשֲא תמוקמה"לָּכִמ םֵהְתֶא יִּתְלַצַהְו ינאצדתֶא רּקבֲא ןֵּ יתוׁשְרְפ
 ךמ םיִּתְצַּבְקְו םיִמַעָהְִמ םיִתאַצוָהְוי :לָפְרַעַ ןְנְע םִיְּב םָש ּוצָפנ

TF 

 םיִיִפַאְּב לֵאָרְׂשִ ירָה"לֶא יִתיִעְּו םָתָמְַאזלֶא םיִתֹואיִבהְו תֹוצָראָה

 בז 1 6 68 םיִבָוְכ (6 בֶוָכ) | + a1 6 63 | < 1 6 680 'חאְו | ! 6 םיִצְקַׁש
frtl | > GZרָשְּכ   prps32 * 669 ָתייָהְו |  | (? (dittogrתצעמ | < 4 6 6  $ 

 םיִבּעע | Cp34,2°dlc6 | > 6a ועריה | 36400 | ל 9 בֶלָמֶת |
 < ins "תֶאְו 634 || % nonn MSS 8 'צָהְו ; 1 prb 6 664 יִנאצדתֶאְו | 4 * 1 6 9
 הָלְחַּנַה | ל 1 6 6 הָקוֲחַּו | << 61 6 6 | 5 * 85 6 9 ינאצ | ל 61 6 8 |
 6 *1 6 3 ,WI 6 'צּופְתַו ,cfs 00*6) + 'שינ | ל ₪6 6 6 65 | < ₪1 6 6 |

3V+7Y |6 5(6"%) | זס *1 לע 6 6 || *  g == prb dl8 16 623 םיִערָה |  
 51 6 68 יִנאצ | >3 || * 63%4-דוע | זז * >8 | * >6 | < 6 םיִּתְדקַפּוי ||
 12 = 6 | הָעֹרָה רֶקְבַּכ | ל-ל 4uמ; 1 ? 6 3 הָרֲעְס םויִּב; כז תֹויְהָּב תּוּוַה םויּב

 'פנ ונאצ | 13 1 לע 6 6.



 802 | לאקוחי 31—34,14

 "מ יגְָבּו םהֹא הָעְרֶא בוט"תָעְרמְיי ץֶראַה יבמ לה
 הָניִעְרִּת ןַמָׁש יהֲעְרַמּו בוט הָוְנְּב הָנָצַּבְרַּת םָש םֶהֵוָנ הָיָהְי לֶאָרְׂשִי
 :הָוהי יד םָאָנ םַציִּבְרַא יִנאְ ינאצ הָעְרֶא ינאי :לֶאְרְשי יִרָהלֶא

 :טָפְׁשִמְב יהָּנַעְֶא :ידימשא הקמה "המשא קְּוַחַא הָלֹוחה
 םיִליִאָל הָׂשְל השי טפש יִנְנַה הָוהְי ינדא רַמָא הָּכ יֵנאֹצ הָנּתַאְוז
 ּסְמְרּת םֶכיִעְרִמ רֶתָינּועְרּת בוטה הַעְרּמַה ימָּכִמ טעֶמַהיצ :םידותעלו
 :ןּושפְרִּת םֶכיֵלְגרּב םיִדְתּנַה תֵאְו ּותָשִּת םימ-עֶקְׁשִמּו םֶכיִלְַרְּב

 ס  :הָניתְשַּת םָכיֵלְנר שפרמּו הָניֵעְרּת ְכיֵלְגַר סַמְרמ ינאי
 הָשְריּב יִּתְטפשְו יֵנָאיִנְנַה יםָהיִלֲא הָוהְי ינדא רֶמָא הּכ ןֿכְל>
 ְַָּנְת םֶכיֵגְרקְבּו ּופדָהִּת ףַתְכְבּו רֵצְּב ןעי*י :הָזָר הָׂש ןיבּו "הרב
 יִּתְעַׁשּוָהְו~= :יהָצּוִחַהלֶא הָנָתוא םֶתוציִּפַה רֶׁשֲא רע תוְלְחַּנַהְלָּכ
 יִתְמיִקַהְו 3 :יהשל הָש ןיֵּב יִתְטפְׁשְו זבל דוע .הָניְהְת"אלו יִנאַצֶל
 יםֶתא הָעְרַי אּוָה* דיִוָד ידע תֶא ןַּהְתֶא הָעָרְו דָחֶא הער םַהיֵלֲע
 יִדְבַעְו" םיהלאל םָהָל הָיְהֶא הֹוהְי יִנֲאו= :הַעֹרְל יהל הָיִהיאּוהָו
 םולְׁש תיִרְּב יָהְ יּתְרְכְו5 ;יּתְרבִ הָוהְי ינאי םֶכֹותְב איש דוד

 םיִרעיּּונָשְִו 'חטבל בד בשואה ןמ הָעְדיִהְִח יִּתַׁשַהְו
 ועְב םֶשָגַה יְָרוְהְ 'הָכְרִב רַתְעְבִּג תוביִבְסּו םָתואי יִּתַתְגְו
 הָלּובְיןֶּתִּת ץרָאָהְו ויְרּפדתֶא הָדָשַה ץַע ,ןתָנְו :ףיִהְי הָכְרְב יִמְשַּג
 םֶלְע תוטמחתֶא יִרְבָשַּב הָוהְי יִנָאְ-יִּכ ּועָדַיו חטבל םֵתָמְדַא-לע ּויַהְו
 ץֶרֲאָה תָיַחְו םיוגל ב דוע יהודא :םֵָהְּב םיִדָבְעָה דיִמ םיִּתְלַצהו

 םָׁשְל עפ םַהָל יתמקַהְי דיִרֲחמ ןיִאְו חבל וכשְִו םלכאת אל
 ּועֶדיְופ :םִיֹוּנַה תַמְלָּכ דע ּוָאְׂשִידאָלְו ץֶרָאָּב בָעְר יִפְסַא דוע ּויָהְי-אלְו
 :הָוהְי יינדא םָאְנ לארי תיִּב יִמִע הָמַהְו יסָּתִא םֶהיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲאְיְּכ
 ס:הוהְי נא םֶאְנ םֶכיֵהְלֲא נא םָּתֲא יםָרֲא יִתיִעְרַמ 'ןאצ יי ינאצ ןתְַו

 14 * 2155 6 66 רַהְבּו | * 69 'מְבּג 5+1 | < 1 לע 6 6 | 16 ** 416 8(6) |
 5 1 6 639 רמשֶא | < 1 6 Vrs 'רא || 17 = 65*ג ןאּצַה ןַּתַאְו | 18 3 + םיִעֹרָה;
 66 + יִּכ | 20 : 41 6 6 | ל 16 nonn MSS הרב || 2 -* 6 םתוציפה הֶלָחַּנַה"לכְ |

mlt MSSל 1 6  | inter arictem et arietem cf 17 | 23 *°>6(<), prb add22 $+  

ad || > 1c 0 mltםֶהָל | 24 *= 6 501 דודו || ** >8 | 25 * 6 דורל | * >6, זס  
 MSS Edd םיִרָעיִּב, א םיִרּועיַּב || 26 == crrp; pps (cf Vrs) 1תעַּב םיִביִבְר םֶהָל0ְ) |
 ל >6, frt add || < >6 | 27 >653 | 29 1 6 68 םולֶש al prps ,(BO) םלָש |
 go * dlc 63 | ל dl 6 6 | בז * Var Dna}, >6® prb dl | * 6 'צו | 5 416 6 |

et 6 15MSS 634 + in.9 1 6 68 יִנָאָו  
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 רהדלע ְּיָנְפ םיש םֶדָאְְּב< :רֹמאַל יִלַא הָוהיירַבְד יָהַָוי 5
 הֹוהְי "ינדַא רָמָא הָּכ יול ָּתְרַמֲאְוכ :ויָלֲע אָבּנַהְו ריעָש

 לע יִדָי יִתיִטְנְו ריִעָשְדרַה ייִלֲא יִנָנַה
 םיִשֶא הָּבְרָח יִָע< :"הָמַשְמּו הָמָמׁש ְּךיִּתַתְנּו
 :הָוהְי יִנַאיִּכ ּתְעְדְיְו הָיְהת הָמָמְׁש הָּתַאְ

 בֶרָח יָרָי-לַע ילַאְרָשְיינּבתֶא רג םלּוע תַביִא ל תויָה עפ

 םֶָלְכְ הוה ינֹרֲא אנ ינאי ןכל< :ץק ןוע תַעּב ים עב
 :ּךֶפדרִי םָדָו יִתאָנְׂש םֶד" אלמא 'ִּדַפּדַרִי םֶדְו ּךָשֶעֶא
 :יבָשְו רבע" ּונָמַמ יִּתְרְכַהְו יהָמָמְׁשּו יהֲמֲמְׁשִל ריִעָש רֵה"תֶא יִּתַתְנ
 -יִלְלַח יקיִפַאדלְכְו :' ךיִתואיגו ּךיִתועְבּנ ףיִלְלָח *ויִרָה-תֶא* יִתאָלָמ8ּ

 :םֶהְ לפי ברָח
 יהָנֶבָשיִת אל יִָעו .ְנֶּתֶא םֶלוע יתומְמְש

 :הָוהְי ינאי 'םָתְטדיְ
 הָנִיְיְהִת יל תֹוָצְראָה 'יִּתְש-תֶאְו םיוגַה יֵנְׁש-יתֶא ּךְרָמַא ןעָיפ
 ייֵתיֵׂשֲעְו הָוהָי *יִנדַא םָאְנ יִנָאיַח ןָכָליז :הָנָה םָש הָוהְי ָתּנָשריְ
 *םַב יִּתְעְדּונְו יב ְיָתָאְנְׂשִמ הָתיֵׂשָע רָשַא ּךְתַאְנְקְּו יִּהָּפַאְּ

 ףיָתוצֲאָנילכ"תֶ יֵּתְַמָש הָוהְ יִגֲא יכ תו יְִּמַּפשָא רשאכ
 ָתְרְמֶא רֶׁשֲא

 :הֶלְכָאְל ּוְנְּתַנ ּונָל "הָמְמָשוירָמִאַל לֵאָרְׂשִי יֵרָהֹילֲע
 :יִּתְעַמְׁש יִנַא "םֶביִרְבִּ ל םֶּתְרַתְעַהְו" ייפ לע "ּוליִדְנתְו

 -הָשַעֶא *המְמש ץֶראָהלָּב הֹמְׂשִּכי הָוהְי ינדַא רַמֶא הָכ< ם
 יּדְליהָׂשעֶ ןְּכ הָמֲמְׁש-רַׁשֲא לע לֶאְרָשְיתיּ תלחנל פתָחְמְשכיי5 ד

 Cp 35, 3 * <6%65 | * id 6? | <16 6 ּךיֶלֲע | 6 הָּמַׁשָנְו | 416 63 עו[
oxy]14 | * 6 תיִּב, 61 || < 6(--) +  cfObרָגְסַתַו>  )¥( Hier5 + 01 ]6 18,21;  

 4-4 6 | 6 = dl cf6; 8 (B.Naft) רי | **1 ָּתְמַשֶא םֶדְב cf22.4 6 6 | 7 *1'ָמש
cf 25,13אזףטמ  cf 3|=6 avepbrouc kai16 הָּמַשְמּו MSS Vrs3 | ל 16  cf 

 8 == >6 | * קזמ 16 6% םיִלָלֲח, 6%4 = ג ףיללח | 9 * 1 < 636 תַמְמַׁש | א
Rel:ש ת; 0 הָנְבּושְת (א155 הנבשת); 6 + רוע  vel prps (cf Vrs)הָנְבָשיִת  

 63 ָתְעַדַיְו | 10 * ><6£50 prל 61 | p% prb 1 שו cf | > prb 1c עמ ָהיִּתֶשְרִיְו

 ו ןיִּת-- | זז < 616 6 | * 16 653+ ָךָל | < 67 ךְתְביִאְּ | 5% >668) 1 ףךתאנשמ) |
 <16 6 ב | 12 * קזפ 16 6 לוק || ל >6 41? | < >68 61? | %16 0 (?SY וממש,
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 804 | לאקזחי 13—36,1

 ּהָכְּכ יםָהָא"לָכְו ריִעֵׂשרַה הָיָהְת הָמְמְׁש
 ספ | הֶזהְו יִנֲאיִּכ 'ָּעְדָיַו

 לֵאָרְִׂי ירה ָתְרמֲאְו לֶאָרְׂשִי יִרָהילֶא אְָּנַה םֶרָמֶב הָּתַאְוי 6
 םכיֵלע ביואָה רַמָא ןעָי הֹוהְי יָנֹוֲא ֹרַמָא הַּכי :הָיהְיירַבְּד ּועָמש
 הָּכ ּתְרַמִאְו אֵבָּנַה ןֵכָל ּונָל הָתיָה הָשְרמְ םלוע תֹומָבּו חַאָה

 סֶבְתוְיָהְל ביִבְּסִמ 'םֶפְתֶא ףאָשְו תומש" ןַעַיּביְןעי הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 ס  !םַעְ"תַּבִדְו ןֹוׁשְל תפְׂש-לע לַעְּתַו םיוגַה תיִרֵאְׁשְל ּהָשְרּומ

 הָוהְי *ינדא רֶמָמְדהְּכ הָוהְי 'ינדאדרבִד ּוָעָמש לֵאָרְׂשִי ירָה ןָכְ+
 םיִרָעָלְו תומְמָשַה תווָבְרָחְל תֹויִאּגלְו 'םיִקיִפַאָל תֹועְבָנלְו םיִרָהָל
 פ :ביִבָּסִמ רָשַא םִיּוּנַה תיִרָאְׁשִל גַעַלְלּו יֹזַבְל ּויָה רשא תֹובְזַעַנַה
 תיִרֲאׁש-לע יִּתְרַּבַד יִתֲאְנַק שאב אל"םא הָוהְי *ינדַא רמָא-הְּכ ןכל5
 תַחְמָשּב הֶשרומל םַהָל ו יִצְרַא -תֶאוְנְתְנ רשא לאל םָֹא-לעְ םִיּוּנַה
 -לע אָבָנָה ןפל6 ס :זבל הָׁשְרְנִמ ןעמלי שָפַ טאָשְּב יבבל- לָּכ

 רָמָא-הְכ תויָאגלְו יםיליפאל תועְבגל{ םיִרהָל ְמָאְו לאָרְִׂי תַמְדא
 :םֶתאָשְנ םָיּג תַמְלְּכ ןע יִּתְרַּבִּד יִתָמֲחַבּו יֵתֲאְנְקִב יֵנְנַה הֹוהָי ייָנֹדֲא

 לאָלםַא" יִדָיתֶא יִתאָשְנ יֶנֲא יהוהְי יָנֹוֲא רמָא הָּכֹי ןַכָלז סם
 לַארׂשִ יֵרָה םַָאו :ואׂש םֶתְמְלְב הָמָה ביִבָּסִמ םכָל רֶׁשֲא םִיּגַה
 ביפ :אֹובָל וברק יּכ לאש מעל אְׂשִּתי ם םֶכיְרפּו נתת יםֶבָּפְנָע
 יִתיִּברַהְו :םּתְעַרְזִנְו םָּתְדַבַעְנְו יםכילַא יִתיִנָפ ּו םֶביִלַא' ייִנְנִה
 :הָניִנְּבּת תובְרְחַהְו םיִלָעָה ּובְשְנְו הל לַארְׂשִ תיָּב"לכ םֶדֶא םָכילֲע
 םֶכְתֶא יִתְבָשּוהְ יּורַפּו .ּוָבְרְו" הָמַהְבּו םדֶא םכילע יִתיִּבְרֶהְו וז
 :הָוהְי ינָאדיִּכ םָּתְעַדיְו םֶכיִתְשאְרִמ 'יתבטיהְו םָכיֵתֹומְדקְּ
 םֵהָל יִתיֲִהְו ושר לַארְִׂ ימַעְִתֶא םָרָא םלילע ייָּתְכַלוהְו ול
 ינדא רַמָא הָכ:  פ :םלּבָשל דוע "ףסות-אלְ הלחנל

 15 ל 8? 'דָאְו | < 699 הָלָכְו | 116 6 עדו | Cp 36, 1 *1לע 6 6 | ל 8
cf 35,9 | 3°1°Q1 cf 13,10; <6)%( | 6תַמְמׁש  prbהל 4 6 | 2 6 תומְמַׁש; | ' 

 davri 0 1000 טא66 kai ןגוטמ0עסו 0ן06; 1? ? cf) 6. 7( םֶתאָשְנ םֶתְמְלְּ |

 4 * 61 6 6 | * 65 'אלו | 51? ובל | 5 * 8 6% | * 19MsS Edd 0% הל |
 e 6 sol= החמשב, prb 61 לכ 61 8 || 4-4 crrp; prb 1 (cf 4( זֵבָלְו געֶלְל |62 3
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36,14—31 EZECHIEL 805 

 :תיִיָק ייפ תֶלְבַשְמּו 'יִּתֶא םָרֶא תֶלְכֹא יסָכְל םיִרָמָאי ןעי, הֹוהָ
 ינדא םָאָנ דֹוָעייִלְׁשַכְת אָל יִדיֹוגְו דוע יֵלְכאָת"אל םֶדָא ןֵכָליי
 אָל םיִּמַע תַּפְרָחְו םִיוּגַה תַמְלָּכ דוע יִדִיְלַא עיַמְׁשַא-אָלְויפ :הָוהָ
 פ  :הֶוהָי ינֲֹא םָאָנ ידוע יִלָשְכַתְדאָל וג דוָעיִאָשַת
 -לע םיִבְׁשְי לֵאָרְׂשִי תב םִלֶאְְּביז :רמאָל לא הָנהְיְרַבָד יָה,
 הָתְיָה הָדְּנַה תֵאְמְטְּכ םָתֹוליִלעבּו םָכְַדְּב ּהָתֹוא ּואְמַטְיו םָתָמרֲא
 -לע ּוכֵפְׁש-רַׁשַא םַּהְדלַע םֶהילע יִתָמְח ךֶפשֶאְנ 5 :יִנָפְל םָּכְרַד

 שאח

 תָצְרַאָּב ּורְזִיַו םִיגַּב םָתֹוא ץיִפָאָויַ :יָהּואְמְט םֶהיִלּולְנְבּו ץֶרָאָה
 לםש אְּבירׁשֲאי וגה יאס :םיִּתְמַפְׁש םָתֹולילעֶכו םּכְדְּ

 ואבירׁשַא םִיּגַּב לארי תיּב גהֶלַלִ רשא | ישדק םׁש-לעי לארי
 אל הֹוהְי יינרא רַמָא הָּכ -לֶאְרָשְידתיבל רַמָא כל מ ֹוהַמָׁש

 םתללח רֶׁשֲא יׁשְרק"םשְל"מַא כ לָארְׂשִי תב השע יג 'מכְנעֶמְל
 םִיּגַּב לְלְחְמַה לּודָּנַה יָמְׁש-תֶא תשרי :םָׁש םָתאָּב"רָׁשַא םִיּונַּב
 יהוה ינֹדַא םָאְנִי הָנהְי יגאדיכ םייוגַה ּועְרָיְו םֶכֹותְּב "םתְלַלַח רֶׁשֲא
 םֶכְתֶא יִּתְצַּבְְו םִיוגַהְְוִמ םֶכְתֶא יִּתְחְקְלְו ::םהיניעל מָכְב יִשְדְקַהְּב
 םכילע יִּתְקרְזו :םָכְתַמְרַא-לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבֲהְו :תוְצְרַאַהָּבמ
 רַהַטֲא םֶביִלּולַג לָּכמּ םֶכיִתואְמִמ לָּכַמ םֶּתְרַהְטּו םיִרֹוהְט םימ
 יִתְרַסַהְ םֶכָּבְרקְּב ןּתֶא השדח ַחּוְרְו ׁשֶרָח בל םֶכָל יִתַתְגְו :םֶכְתֶא
 ןֵּתֶא יָחּורתֶאְו :רֶטְּב בל םֶכְל יִּתַתָנְ םֶכְרְׂשְּבִמ ןָבָאָה בָלְתֶא
 :יםֶתיִשעְו ָרֲמְׁשִת יֵטּפְׁשִמּו כלת י יִקְחְּב-ררֶשַא תא יִתיִשַעְו יםֶכְּבְרְְּב
 יִכְנָאְו םעָל יל םֶתיִיָהְו םֶכיֵתְּבַאל יִּתַתָ רֶׁשֲא ץֶראְּב םָּתְבַׁשִו
 יִתאָרְקְו םֶכיִתואְמְט למ םָכְתָא יּתְעִׁשוהפ :םיהלאל םכְל הָיִהֶא
 ירּפדתֶא יִתיִּבְרַהְויי :בַעְר םכילע אא ותא יִתיִּבְרַהְו נדה

 בַעְר תְּרַח ידוע ּוחְקת יא רֶׁשֲא ןַעַמְְ הרָׂשַה תָבּונְתּו ץֵעָה
 םיִבֹוטדאְל רֶׁשֲא םֶכיִלְלַעַמּו םיִעְרַה םֶביִכְרִּדתֶא יםּתְרכְזּוי :םִיונַּב

  Vrsךייוג | 14 *16 א  Vrs A, 0דג םֶרָמָא 3 ן* תא | 616 א 13
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 806 | לאקוחי 37,10—36,32

 םֶכְנעַמְל אָל* ֹ:םָביֵתְבֲעּות לַעְו םֶכיֵתָנֹוֲע לע םֶכיִנְפִּב םָתֹטְקנּו
 תיּב 'םֶכיִכְרּדִ וָמְְּכַהו ּושוָּב םֶכְל עַד הֹוהָי יינדא םִאָנ הָשעְיִנַא
 לָפִמ םֶכְתֶא .יִרָהְט םויּב הוהְי יָנוֲא רַמָא הָּמּי פ :לֵאָרְׂשִ
 הָּמְׁשּנַה ץֶרָאָהְוצ :תּוָבְרֲחָה ּוָנבַנְו םיִרְעָה"תֶא יִּתְבְׁשוְהו םֶכיֵתּנֹוֲ
 ץֶרֲאַה ּוְמֲאְופ :רַבּועלְּכ ןָגיִעְל הָמְמְש הָתְיַה רֶׁשֲא תחת דֶבְעַּ
 תסְרֶהָגַהְו תֹוְֿׁשְנַהו תֹוָכרֲחָה םיִרָעַהְו ןְרֶענְּכ הָתְיָה הָּמְׁשנַה וולה
 ינֲאויִּכ םֶכיִתֹוְביֵבְס לראשו רֶׁשֲא םווגה ּועְרַיַ% :ּובָׁשְי תוָרוצְּב
 ;יִתיִשָעְו יִּתְרְבַּד הָוהְו יִנֲא הַּמְׁשְּנַה יִּתַמָנ תֹוסְרֲהַּנַה יִתיִנְּב הוהְי

 לֶאָרְׂשִי-תיִבְל ׁשֶרְּדַא תא דוע הוהְי יָנדַא רַמָא הכה |
 םלֶשּוי ןאָצְכ םיִׁשָדָכ ןאָצְכי :םֶדֶא ןאָצּכ םָתֹא הָּבְרַא םֶהָל תֹוִׂשֲעַ
 =יִכ ּועָדיְו םֶדֶש ןאָצ תֹוִאַלְמ תוברָחָה םיִרָעַה הָניְהִּת ןָּכ ָהיֶלֲעֹומְּב
 ַפ :הָוהְי יִנַא

 תב יִנָחיִנְונ *הֶוהְי יֵתּורְב יִנֲאיִצנ הָנהְידדְי יֵלָע יהָתְיָהי 7
 ביָבָס וביִבְס םַהיֵלע יִנְריִבֲעָהְוי :'תִֹמְצִע הָאְלְמ איָהְו הָעְקִּבַה
 רָמאָי :דֶאְמ תוָשָבָי יהָּגַהְו יהָעְקְּבה ןנְפ"לַעי ראָמ תָּּבַר הּנְהְו
 הָּתַא הָוהְי יֿגדֲא רַפאָו הָּלֶאָה תּומְצַעָה הָנייְחְתַה םֶלָאְרְּב יִלא
 םֶהיִלַא ָּתְרמָאְו הָלאָה תֹומְצֲעָה"לע אָבֶּנַה ֵלֲא רָמאּוי :ָתְעָרָ
 הָוהְי ליִנדַא רַמֲא הָככ ס :הָוהִיירַבְּד ּועָמָש תושָבִיַה תומָצַעָה

 םֶכיֵלֲע יִּתַתָנְו :יםָתיִיְתו חּור םֶבְב איבמ יא הָּגַה הָלֲאָה תומְצַעָ
 ַתּוְר םֶכָב יּתַתָנְו רוע םֶכיֵלֲע יִּתְמְְקְו רֶׂשְּב םָכיֵלֲע יִתַלֲעָהְו םיִדיִ
 ילָקיהְיו יִתיְוצ רֶׁשֲאכ יִתאּבִנְוז :הָוהְי יָנֲאיִּכ םָּתְעַדיִו םֶתיִיחְ
 יִתיִאָרְוי :ֹומְצע-לֶא םָצֲע *תומָצְע "ָּבְרְקִתַו ׁשֹעֹריהָגִהְו ֵאָבנַהְכ
 ַתּורְו הָלְעַמְלַמ רוע םָהיִלֲע סֶרְקיו הָלְע רָשְבּו םיִדּג םֶהיֵלֲעיהַּנַהְו
 ָתְרַמָאְו ראב אָבְּנַה ּוָרָהלֲא אָבְנַה ילא רֶמאָּיופ :םָהְּב ןיא
 יחְפּו יַחּורה יֵאְּב תוחור עַּבְרַאִמ הֹוהָי ינֹדֲאורָמָא-הָּכ חּורָהלֶא
 תּורָה םֶהְב אובו יִנָגצ רשאּכ ייִתאָּבַּנַהְו יי :"ָּחְיְו הָלאָה םיִנּרֲהְּב

viis v) mailis et non moriemini | 33 prb dl +632 5 >8 | ל 58+(  

 )6°?( || 35 >5 | 36 659 'טנו | 37 cf33 | Cp 37, 1 * 65 יִהְּתַו | 8
 וחורב | < ג8 ,Vrs זמ 41 | 46% (6*--) 6 םֶדָא תומצע | 2 = קָּבַּב | >6;
 5 'שָביַו | 3dlc6 | 4 nonn MSS 6%%5 3% + םֶדָאְַב | 5 * 416 6 | ל 6 םייח

dl | " 535 668% יִנּוַצ | ל 'ק >65 (6"%, S1 | 6 6 יחור | 7 *  prb 
 'ּנהְּב | %1 הָנְבַר- | < 22155 6 יֵעָה | 8.1 6 50 םרקיו | 9 *16 6 לע| ל 4

 6 6 | 5 >65; (6%%) | % 211155 ּויָחְו | ro * prps 'ִּבְנְו
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 לָמאיַויי  :דָאָמ דֵאְמ לדני יליח םֶהיֵלְגַר"לַע ּודָמַעַיו ּויַחָיַ
 םיִרְמָא יִהַּנַה הָמָה לֵאָרְׂשִי תיִּבְדלָּכ הָלֶאָה תֹוִמְצֲעָה םֶלָאְןֶּב יִלֶא
 ָתְרַמָאְו אָבָּנַה ובלו :ונל ּונָרזְנִ ּונָתְוְקִת יהָדְבֲאְו ּוניֵתֹומְצַע ּושְבָי
 יתיִלעהְ םֶכיִתוְרְבְקתֶא ַחֶתַפ יִנָא ּהָּגַה הָוהְי יינדַא רַמָא-הַּכ "םֶהיִלא

 םָּתְעַדיני :לֵאָרְשִי תמדאדלֶא םֶכְתֶא יִתאֵבֲהְו ימַע ֶיִתְְבְקִמ םֶבְתֶא
 םֶכיִתוְרְבְקִמ םֵבְתֶא יִתֹולֲעַהְבּז סֶפיִתוְרְבְק-תֶא יִחְתַפְּב הָוהְי יא
 םֶבְתַמְדַאלַע םֶכְתֶא יִּתְחַּנַהְו םָתיִיְחְו םֶכָב יָחּור יִּתַתָנְוצ :"ַמַע
 פ | :הָוהְיָאְנ יִתיִשָעְו יִּתְרַּבַּד הָוהְי יִנָא יִּכ םֶּתְעַדיְו
 ידָחֶא ץע ףְלְחק םֶדֶאְְְב יהָתַאְוי :רמאל לא הָוהְי"רַבָ יהי
 בותְכּו ידָאֶא ץַע "חקְלּו רֶרְבַח לֵאָרְׂשִי ינְבלְו הלוהיל יִלָע בָתְכּו
 םא ברקו? :רָרַבֲח לֶאְרְשי תיִּבדילָכְו רפא ץע' ףסויל וי
 ָּרֶמאְו ירשאכְו 5 ָדְָּב יםיִדֲחַאל יָהְו "דָחֶא ץעל דל" דֲחֶא-לֶא דָחֶא
 םהלַא רֵּבַּריפ יל הָלֶאדהַמ ּונָל ריגַת"אולֲה לרמאל ָּךֶמַע יִגְּב א
 םִיַרְפֲאדִיְּב רֶׁשֲא ףסוי ץַעְתֶא סקי יִנָא ּהָּנַה הָוהְי ינֹרֲא ּלָמאְדהְכ
 םֶתיִשעְנְ יהוה ץעדתֶא ויָלָעי םָתֹוא יִּתַתָנו 'וָרְבֲח לֵאָרְׂשִ יֵטְבְׁשְו

 יםָהיֵלֲע בֶתְכַּתירַׁשֲא יםיִפעָה יָה :ידְּב דָחא וקו דָא ץעל
 קל יִנָא הָּגַה הּוהָי יגדַא "ַמֶמדהְּכ םָהלִא רֵּבַו*י :םֶהיִיִעְל דדי
 ביִבָּסִמ םֶתא יִּתְצַּבְְ םֶשדּוכְלַה רֶׁשֲא םִיוגַה ןיִּבִמ לֶאְרְשי יִנָּבתֶא
 יִלְרֶאְּב דָחֶא יול םֶתא יִתיֵׂשְֲו> :םֶתָמְדַא-לֶא םָתֹוא יִתאַבַהְו
 יֵנְׁשְל לועיהיָהְ אָלְו יּדְלַמְל םֶלָבל הָיָהְי דָחֶא למ לֵאָרְשִ יִרָהְּב

 דוע ּואַמַטִי אֶל :*דוע תֹוכְלְמַמ יִתְשל דוע וצְחְיאָלְו םיזג
 לָּכְמ םָתא יִתְעָשוהְ יםֶהיִעְשַּפ לָכָבּ תיק םֶהיִלּוְלְנְּ
 יִנָאַו םָעְ יִלּויָהְו םֶתוא יִּתְרַהְטְו םֶהָב ּוָאְטָח רֶׁשא 'םֶהיִתְבְשומ

 היה ידָחֶא הָעּורְו םֶהיֵלֲע למ ו ְִבעְו* :םיקלאל םֵהָל ֶָיָהָא
 זס ° 6 ouvorwm || >> 656 TNH 27( | זז * 6 הָמַהְו cf SV; prps םָּנַה |

 5 1 6 696 'בא | ז2 * >65 (6*%) | ל 1 6 6 | 5 66 6008 | 13 = 6 יִתַולַעַהְל
 יִמַע תֹורָבָּקַהַמ | 16 * >6 || ל >6: f 41 | < 0 ויָרְבַח cf Vrs; K ורָבַח | סמ
 1 6 6 ףל חקו | < 16 39 616 רֶחַא | * קנט 386 | 6 :315 9 לכלו | | 17<,
 ir 41; 6 = 41+ םֶרסֶאְל | ל >6; ₪16 3 דָחֶא ץעל | 18 * קנס 16 6'אכ היַהְו|
 5 <68 | < >3 | ַפ * 41 6 6 | ל  ווירָבַח | = וילע >8; ] 6 6 הדוהי ץעדלע |
 6 6 הֶדּוהְי דִיַּב דחא ץעל ּויָהְו, כזפ sc 1 | 20 == 8 םיצעהו || * 3+-חק |
 22 6 יִצְרַאְּב | ל 6 א. pywv (id& 24 = איִׂשָנַ) | < >6 (8) 3, 61 | % 0 Vrs ויהי |

> 1 6 9 | 23 ** >6, prb add || ;ל 16 2 'תובושמ :MS םֶהיִעָשָּפ cf 6 | 
 . >5ל |  cf 22°ָךלֲמי; 8 * 24



 808 | לאקזחי 5-12

 -לע ּוָבְׁשְיְוופ :םָתֹוא ּושָעְו ּורָמָשִי יִתְקחְו ּוכָלָי יֵטָּפְׁשִמְבּו םֶלָכְל
 ּוָבְׁשִיְו יםֶכיִתוְבַא ּהָביובְׁשי רֶׁשֲא בעל ְִבַעָל יִּתַתְנ רשא ץֶראָה
 םהְל איִשְנ יִדְבַע דָוָדְ :םלוע"דע ל םֶהיִנְב יִנָבּו םֶקיגְבול הֶּמַה ָהיֶלָע
 םיִּתַתנּו יםֲתּוא הָיָהִי םֶלוע תיִרְּב םולָש תיִרְּ םָהָל יֵּתַרְכְו :םלועל
 ִמָּכָשַמ הָיָה :םֶלועְל םֶכותּב יֵׁשְְקִמתֶא יִּתַתַנְו 'םַתוא יֶתיֵּבְרַהְ
 יִּכ םִיּוגַה עדו :םַעָל לויה הָּמָהְו םיהלאל םהל יִתיִיָהְו | םיִלֲ

 פ = ועל בוב יׁשְדקִמ תב לֶארְׂשִיתֶא ׁשדקִמ הוה נא
 גּוּגדיִלָא ָךיִנָּפ םיִש םֶדָאְְְּב :רָמאָל יִלֶא הָוהְירְבְד יִהיַוו 8

 הָּכ ָּתְרַמֲאְו :ויִלָע אָבָּנַהְו לבת ְּךָשִמ שאר איִשְנ נּונַמַה ץֶרָא"
 יּתְבְבוש+ :לָבְתו ףשמ שאר איִשְנ גו לולא ונ ינָנַה הָוהְי ינֲֹא רַמָא
 םיִשְרפּו םיִסּוס ךליַחילקתֶאְ ַּתוֶא יִתאַצּוהְו יִייַחְלְּב םיִחַח ִּתַתְנְו

 כ יתובְרח יׁשְפִת ןגְמּו הָגצ' בָר להק םֶנּכ יללְכמ ישב
 תיִּב ָהיּפנֲאלכְו רֶמָנ :עֶבוכְו ןְגֶמ 'ָלְּכ יָּתִא טּופּו ׁשּּכ סר
 ןכהז ְִּתַא םיָּבַר םיִמע ויפנַאילְּכ"תֶאְו ןופְצ "יתּכְרי הָמְרנֹוְת
 רָמׁשְִל 'םַהְל ינקו ףיִלָע םיִלְָקִנַה ֵכִהקלַכְו התא "ל ןַכהְ
 תֶבָבושָמו ץֶרָאְ-'לָאואוָבְּת םיִנָשַה יתיִרחְאְּב דקָּפִּת םיִּבַב םיִמּיִמל
 הָּבְרַחְל ּויָהדרֶשַא לֶאְרְשי יָרָה לַע םיִּבַר םיִּמַעָמ תֶצָּבְקמ יִבְרִחַמ
 הָאושַּ תיל :םֶלְּב חַטְבל ּובָשַיְו "הֶאְצּוה םיִמַעַמ איַהְו דיִמָּת
 םיִּבַר םיִמַעְ ףיֵפגַאלְכ הֶּתַא 'הָיְהִּת ץֶרָאָה תוכל ןנָעָּכ יאֹובְת

 םיִרְבְד ּוֵלֲעַי אּוהַה םּבוהְיהְו הָוהָי יא רֶמָא הָכ5פ ם יָת
 תֹווָרְּפ ץְרָא-לע הָלֲעֲא תְרמָאְויי :הָעָר תָבָשָחִמ ָּתְבַשָחְ ךָבבְל"לַ
 ַתיִרְבּו הָמֹוח ןיֵאּב םיִבָשְי םֶלָּ חַטָבְל יִבָשָי םיִטְקָשַהי אֹובֲא
 תובְרַחלַ "תי ביִׁשָהְל זַּב זבל לש לשל :םַהְל ןיִא םִיַתְְּ

 רובט"לע יבש נק הָגְסמ השע םיוגמ אמ עלא תב
 25 *1 6 68 םֶה-- | >6 | 26 *1 םֶּתַא | ל >8(6), +f 6 68 61 םיתתנו
 7 0 | 27 65םֶהָּב | Cp 38, 2 * 1 6 115 6 לע | 6 'אָו, 3 'אזלעו

frt add; S ef congre-66 3 | 1 ףילע 6 6 | 4 35 >6(%);  add?מ הָצְרַא ' prps 

 gato ₪; 17 qn | * 60 owpaxac (ןוירשל) | = >6; 8 'מבּו 'צְּב | 6
GASXל < | 5-5  || trsp ins | = * <6)%( ; 6* kai Addonחו עבוכו || < <; 5 ' 

 'כבּו 'מּב | 6 * 6 רךימ 6 15 || ל 16 68 לכ | 7 *+ >8 | ל 16 6 יִל | 8
 'אְבּו | ל 1 לע || < קrps בֶרחַמ גו הָּנְרָחַמ | 55 >5, קזמ ג44; 6 ץרא קז ירה |

ins c Vrs by |9 * >5 ('ַעָכ); קזפ 1 6 6 ָתאָבּו | * 41 6 34 | *!ּהַתֲא | זז *  
 ל ןיַא (68 םיִרְעְּב) ץֶרֲאְּב | 12 5 6 יִרָי prbl | ל 16 טמפ לע] | * 6

 636 ישע | 9 >6(%)
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38,13—39,5 EZECHIEL 809 

 לֵלְׁשִלֲה ףָל ּוָרְמאְו יָהיִריְִּכלָכְו שיש "יִרחְסְו דדו אָבְשיי :ץֶרָאָה
 תַחְקְל בֶהְָו ףֶסּב תאׂשל ְּךַלָהְק ְתְלַהְקַה ב בָלַה אָּב הָּתַא לגש
 ִתְרַמֲאְו םָדֶאְוִב אֵֹבּנַה ֹכָכי+ סם :ילודָנ לֶלֶש לֶלָשל ינקו הָנְקִמ
 לֵאָרְׂשִי יִמַע תָבָׁשְּב אּוהַה םִיַּבואֹוָלַה הָוהְי יוֹא רַמָא הָּכ גמל
 םיִּבַר םיִמַעָו הָּתַא ןופָצ יֵתְּכְריִמ ְךְמוְקְמִמ ָתאָבּויי :יעֶדַּת חַטָבָל
 יִמע-לע ָתיִלָעְוי :בָר לִיֵתְו לֹודָנ לָהְק לכ םיִסּוס יִבְכְר ְּךַּתֲא

 יתואיבַהו הָיהּת םיֿמָיַה תייחְאְּב ץֶרֲאָה תפל ןֵשַּכ לאש
 :ינּוג םֶהיֵנֹיֵעְל דב ישְדְקַהְּב יִתא 'םוּנַה תַעַּד ןעַמְל יֿצְרַאדלע
 םיָנֹומְדִק םיִמָיַּב יִּתְרַּבְּדירַׁשַא אּוה"'הָּתַאַה יהֹוהְי ינדַא רֿמָא-הָּכז
 ָךִתֶא איִבָהְל 'םיִנָש םֶהָה םיִמָּיַּב םיִאְּבַנַה לֶאְרשְי יִאיִבְנ ידבע דָיּב
 לֵאָרְׂשִי תַמְדַא-לע למ אוב םִייְּב אּוהַה םִיַּבו הָיָה :םהילע
 יִתָרְבַע-ׁשֲאְב יִתָאְנְקְבּופ ּיּפאָּב יִתָמַח יהלעת הָוהְי יִנדַא םָאְנ
 :לֶאְרשִי תַמְרַא לע לו שער הָיָהְי אּוּהַה םיַּבוא אלא יִּתְרּבּ

 ׂשֶמרָה-לָכו הָדָשַה תֶיחְו םיַמָשַה ףועְו יה ג יֹנקמ שער
 םיִרָהַה וסְרָהְנְו הָמְדֲאָה יגְּפדלַע רֶׁשֲא םָדָאָה לכְו הָמְדֲאָה-לע שמרק
 דלָכְל ויָלֲע יִתאְרְקְניי :לוּפִּת ץֶראָל הָמֹוח-לָכְו תֹונֹרָדַּמַה ולפָנְו
 יִּתְמְַׁשנְו=> :הָיְהִּת ויָחָאְּב שיִא בֶרֶח הָוהְי 'ינדַא םָאְנ יבָרָח יֵרָה
 ריֵטְמַא תיִרְפְנְו שא שיבָגְלֶא יֵנְבֲאְו ףטוש םָשְגְו דב רָבָדַּב ותא

 יִָשדְקתַהְריִתְלּּגַתהְיתַא רש םיּבַר םימע"לעֶוויָפנַא-לעֶ לי
 הָּתַאְוו 39 ם :הָוהְי ינָאיִּכ ּוָעְָיְו םיִּבַר םיג יִניִעָל יִתְעַדֹגְו
 יִלֶא יִנָנַה הָוהְי יינדַא רַמָא הָּכ ּתְרַמָאְו גוג"לע אָבּנַה םֶדָאְןב
 ךיָתילעהְו יִיִתאָשָשְ יִביִּתְבְבְשו :לָבְתְו ךָשֶמ שאְר איִשְנ גוג
 דיִמ ךִּתָשק יִתיִּכַהְוי לֵאָרְׂשִי יִרָקדלַע ךֶתואָבַהְו ןיִפָצ יִתְּכְרָימ
 הָּתַא לֹוֿפַּת לארי ירָה"לֲע :ליֿפַא ךְניִמְי דיִמ ְּךיִצֲחְו ףלאמש

 הָרָׁשַה 'תֶיַחְ גל רָֹכִצ טיִעָל יִּדָתַא רֶׁשֲא יםיַמעְ ְךיִפֹנַאלָכְו
 ינדַא םָאָנ יתרּבד יא יִּב לוָּפִּת הָדָשַה ןנָפילַע :הָלָכֲאְל ףיִּתַתְנ
 13 * prps הירח | ל שק; קוס 1 ָהיֶנֲעַנְּכ cf Jes( 23,8), ג ָהיֵלָכֹר; 6 ָהיֶרָפְּכ
 cf 86 [ 5 >6 | 5 >668) | 14 * 6 6 6 | 5] 6 6 רֶעַּת | 15 >8 | 16 7; 3

Plc G0666) 8 | 17° 6+-גוגל(=) |  dlc6 'גההלָּכ | <  venies | > 3MSS 
 ₪ הָּתַא | < 6 שן vel dl vel 1 6 8 הלה םיִנָׁשַבּו | 18 * 3% קֶַלְדִּת |
 ל 26 (80, dl | 20 36 תוולְדִגַמַה | 21 ** prps c 6 הָרָרֲח"לְכְל | ל 46 6 |
 Cp 39, 1 3 41 6 6 | ל 1 ףילע < 6 | 2 3? 6 4. 1? ףיּתְבַׁשִמּו | ל שק ? 6

boengovran ||867 + םיִּבַר || ל 6 +  cf 669 | 3 <5 || 4 * mit MSSךיִתאַצּוהְ  
5 96 ‘ni, frt 1; 2MSS 6 ח"לכו' || 5 dlc 6. 
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 800 לאקזחי 5-3

 יגָאהיּכ ּועְדָיְו חַטְבְל םיִיֲאָה יִבָשְיְבּו גוגְמְּב ׁשֵאיּתְחַלְׁשְופ :הָוהְי
 -תֶא לֲחַאאָלְו לארְשי יִמַע ךותְּב עינוא יִׁשְדָק םָש-תֶאו :הָוהְי
 הָּנִה* :ילַארׂשיְּב שודק הָוהְי יִנֲאיּכ םִיוּגַה ּועְדָיְו דוע ישרש
 ּואָצְיְפ :יִּתְרִַּד רֶׁשֲא םִּיַה אּוה הָוהְי ינדא םָאְנ יהָתָיְהְנְו הָאָבי
 תׁשְקְב יהָּנִצְו ןגַמו קְׁשנְּב יקשה ןרעבו" לֶאְרְשְי ירע ו יבשי
 ואָשיאלְרוס :םיִנְׁש עַבָש שא םֶהְב ּורַעַבּו חַמְרְבּו דִי לֶקמְבּ םיִצָחְבּ
 ּולְלָשְו שא-ורעבי קְׁשגב כ םיִרָעּיַהְְוִמ ּובטְחַ אלְו הֶדָשַהְְןִמ םיִצַע
 הָיָהְוּיי ם  :הֶוהְי יִנדַא םָאְנ םֶּהיִזְְּב-תֶא ּוזְזָבּו םֵהיֵלְלׁש-תֶא
 תַמדק 'םיִרְבְעָה ג לאָרְשְִּב רק יםשדםוקְמו גונל ןָּתֶא אּוהַה םויב

 הנומָה"לּכתֶאְו גוגתֶא םש ּורְבְַו 'םיִָבְֶהתֶא איה תָמָסחְ םיה
 ץֶרָאָה-תֶא רהט ןעַמְל לֵאָרְׂשִי תב םּורָבְקּוי גג ןֹוָמַה איג ּואָרָקו
 יִדְבָּבַה 'םֹוָי םשל םֶהָל הָיָהְו ץֶרֶאָה םעילָּכ *ּורְבְקְו :םיִשְדַח הָעְבָש
 יםיִרְּבִקִמ ץֶרָאּב םיִרְבְ ללב דיִמָת יִשְנַאְו+ :הָוהְי ינֹדַא םָאנ
 -הָעָבְׁש הָצְקִמ ּהָרהְטְל ץֶרָאָה ינפ-לע םיִרָתּוָנַהתֶא םיִרָבְעָה-תֶא
 הָנָבּו םָרָא םָצָע הֶאְרְו ץֶרָפּב םיִרבְעָה ּוָרְבֲעְוי ּורְקִחַי םיִשְדַח
 -םֵׁש םָנְיו נג ןומה .איּגלֶא םיִרָּבְקְמַה ותא ורבק דע ןויצ ולא
 ינרַא ורמָא-הכי םרֶאדְןְב הָּתַאְול ס ::ץֶרָאָה ורהטו יהָנֹומֲה ריע
 ּופְסַאַה ּואֹבְו ּוֵצְבַקַה הֶדָשַה תָיַח ולָכָלּו כ" רופצל רֹמָא יהֹוהְי

 לאָרְִׂי יִרָה לע לּודָג חבָז םָכָל חבז יא רֶׁשֲא יֵחְבז-לע ביִבָסִ
 יֵאיִׂשְנםַדְו ּולָכאּת םיִרֹוּבִג רֵׂשְּב :םָּד םֶתיִתְשּו רֶׂשְּב םָּתְלַכֲאַו
 :םָלְּכ ׁשְב יֵאיִרְמי םיִרָּפ םידּותעו םיִרָּ םיִליא תש ץֶרָאָה
 יִּתְחְבַזרַשַא יֵחְבּומ ןורְּכשל םָּד םֶתיִתָשּו הָעְבְשְל בל" םֶתְלַכַאְויפ
 הָמֲחְלִמ ׁשיִא-לְכו רוּבָג יבָכְרְו סוס ָנחְלָשדלַע םַּתְעַבָשְּופ :םכל
 -תֶא םּוגַה"ַלָכ וא םיוגּב יִדובְּכתֶא יִּתַתָנְוז :הָוהְי "יִנדַא םָאְנ
 לֵאְרְׂשִי תב ועֶדיְוי :םֶהְב יִתְמָש רֶׁשֲא יִדָידתֶאְו יִתיִשָע רֶׁשֲא יֵטַּפְׁשִמ
 יִּכ יםיֹוּנַה ּועְדָיְו :הָאלָהְו אּוָהַה םויַהְְִמ םֶהיִהְלא הוהְי ינא יּכ
 6 6 a3 | 7 = 8MSS BALSA שו 'דק | 8 = ?; ₪ 61 6 םויַה אּוה אָ,
 sed cf 63 | g == כול 16 8 שא 'בו | * 6 30 תיִנֲחַו; קזקצ 'נח ץֵׁעְו |

cfםיִרָבַעָה | = ?; קצק איִגַהדתֶא ּומְסַחְו  prpsל ?;  | ro dl 6 6 | rr * 69 D@ 
prps68 | 13 *1 6 63 םּורְבְקּו | ל 63 "ב ]< 6 3 | +6 רבקל;  
 רקַחל vel) םירקַחמ?) | % dl 6 65 || 16 ** crrp; prps: al 1נומַה רַמָנְו al רק

 ונֹומֲה-לכ n cf זז | 17 ** fit 6 8 trsp post הדשה; 41 ינדא 6 6 | 18 <
 יא 1 20י6בכר 3 | * 41 6 6 | 21 6 םֶכָּב קזפפ גונְּב | 23 * :

 'גה"לָּכ



39,24—40,7 EZECHIEL 8Ir 

 םֵהֵמ נָּפ רֶתְסַאְו יִּבדּולעמ רֶׁשֲא לע לֵאָרְׂשִידתיב ּוִלָג םָנּועב
 םֶהיִעְשַפְכּו םֶתְאְמְטְּ :םֶלָּכ בֶרֶחַב ולפיו םֶהיִרָצ דָיְּב םָנִּתֶאְו
 הָוהְי ינדַא רַמָא הָּכ ןָכְל55 ס :םֶהַמ יֵנַּפ רֶּתְסַאְו םתֹא יִתיִשָע
 יִתאָּגְקְו לֵאְרְׂשִ תיל יִּתְמַחְרְ בקע יתיִבְׁש-תֶא ביִשֶא הָּתַע

 יָיולעְמ רׁשֲא םָלעמּכיתֶאְו יטָתמלכיתֶא שנוי :יׁשְַק םשל
 ךןמ םֶתֹוא יֵבְבּוׁשְבז :דיֶרֲחַמ ןיִאְו חַטָבְל םָתָמְַא-לע םָתְבְשְּב
 םִיּגַה ייל םֶב יּתְשדְקִנְו יסָהיִבְיִא תוָצְרַאִמ םֶתֹא יִּתְצַבקְו םיִמַעָה
 םִיּגַה"לֶא םֶתִא ייַתולְנַהְּב םָהיהָלֶא הָוהְי יִנא יִּכ ּועָדְוְו :'םיּבַר
 ריִּתְסַא-אָלְופ :'םָש םָהָמ דוָע ריִתּואדאָלְו םֶתְמְדַאדלֶא םיִּתְסַּנַכְו
 ינדַא םָאְנ לֵאָרְׂשִי תבל יַחּורדתֶא יִּתְכַפָש רֶׁשֲא םֶהָמ יִנָּפ דוע
 פ הוה

 רושְעַּב 'הָנָשַה ׁשֹאֹרָּבי ּונֲתּלְנְל הָנָש ׁשֵמֲחְו םיִרָשְעְּביי 0
 םויַה וםָצֲעְּב ריִעָה הָתְּכִַה רֶׁשֲא רַחַא הָנְׁש הָרָשָע עֶּבְרַאּב שֶדחַל

 םיִהְלֶא תּוֶאְרַמְּבי :יהָמָש יִתא אבו הוהְי-דִי ילָע הָתיָה הָּזַה
 -הָנְבמַּכ ויִלָעְ דאמ ַהֹבְג רֶהילֶא יִנָחיִנִיַ לֶאְרְשְ ץֶרָאלא ייִנָאיִבַה
 יתָשחְנ הָאְרַמְּכ 'ּוהָאְרַמ שיִא-הָּנַהְו הָמָש יִתֹוא יאיִבִיַו :'בֶנָּנִמ ריע
 ילֶא רַב :רַעָשְּב דָמע אּוְְו "הִָּּמַה הנקּו ודְּב םיִתְשָּפדליִתָפּ
 -רָשַא לָכָל ךּבל םיִשו עמ ְיִגזָאְבּו ףיִניִעְב הֶאְר םֶדָאְְּב ׁשיִאָה
 -לָּכתֶא דּגַה" הֶּגַה יהָתאָבֲה הָכְתֹוִאְרַה ןעָמְ כ ָךְתֹוא הֶאְרַמ יִנֲא
 ץּוִחמ הָמֹּוח הָּנַהְו :לֵאָרְׂשִי תיל הָאר הָּתַארְׁשַא
 חַפֹטְו הַמַאְּב תֹוָמַא-ש הִָּמַה הָנָק ׁשיֵאָה דיָבּו ביִבְסביִבְס תבל
 אובו :דָחָא הָנָק יהָמֹוקְו דָחֶא הָנָק ןוְּבַ בֵחָריתֶא דמו
 ףָס"תֶא ודמי ותלעֶמְּב ילַעְיַו הָמיִדְקַה דרה וינְפ רשא ירעָשלֶא
 הנק אָּתַהְוז ;יִבָחְ דָחֶא הָנָק דָחֶא ףס תֶאְו יִבָחל דָחֶא הָנָק רַעְׁשַה

  | 26 * nonn MSS Q Vrsל | * <6; ft1תּובש  | 25 * Qםָּתֲא | 24
  )]er 5021( | * <6 | 27 * 6ּושְנְו | * 3 לכ" לָּכ; קזפפ *םֶתְרַמלָּכ  1Kואָשְנו;

Dag | ל 4 66 | 88 יִתיֵלְגֲה | <6 )8(, fry 61 6 3 | 29 prb 1 
c 64 'N jp: | Cp 40, 1°6+ היו |= 6 ןושארַב || > 6/6 63 | 2 * 616 

  | * 3א 'אובה | * ג לע 6 6 | < 1 6 6 ֶגָנִמ, זק ידְנֶנמ | 3 * אז אובו
 ,1 | 4° Svenדְיְּב + )3%%(  2 is BAAOLUA)ל  ₪41 | > 6 + oriAgovrosרמו,

 ָתאָב | = 6 ּתְדַגִהְו | 5 * 51 ר ןיְנְּבַהְתֶא 4 6 | ל 68 ותַמּוקְו  ft 6 6ו
frt 1 || 6 * prps ִנֵאיֵביַו | ל‘ 1 6 636 WT | © >6, prb 41 | %1 6 6(=) niְּמַעל 

 בש; 0 ויִת- | * <6 | alc 6, dittogr“ )3 רַא(.
52* 
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 רעשה ףָסְו 'תֹוּמַא 'שָמָח םיִאָּתַה ףיכּו בחר דָחֶא הָנְקְו ךְרא דָחֶא
 - -7 - רעָשה םלֶאתֶא דַמיַו* :דָחֶא הָנָק תִּיַּבַהִמ רעשַה 'םלּוא לָצָּאַמ

 ָליִאְו תומָא הָנֹמְׁש רַעָשַה .םֶלֶאתֶא דמי :דָחֶא הָנָק תִיַּבַהַמ
 יםיִדָּקַה רד רַעָשַה יִאָתְווס :תיָּבַהִמ רעָשה םֶלֲא תומא םִָּתְׁש
 םֶליֵאָל תַחַא הָּדִמּו םָּתְׁשְלְׁשִל תַחא הָּדִמ הֹפִמ הֵׁשלְׁשּו הפמ השלְׁש

 רעשה ְֶרָא תומַא רשע רעְׁשַהחַתָּפ בֵחָר"תֶא דָמו יי :ְִֹּמּו הממ
 יתחאדהַמַאְו תָחֶא הָמַאי תֹואְּתַה יִנָפְל לּובְנּוי> :תֹומַא הָרָשָע שולש
 -תֶא דָמָיַו 3 :ֹוּפַמ תֹומַא שָשְו ופמ תֹוּמַא-ׁשַׁש אָּתַהְו 'הָּפִמ לּובְנ
 :חַתַּפ דָגנ חַתַּפ תֹומַא שמָחְו םיִרָשָע בחר יִּגנָל אָּתַה גַּגִמ רַעָשַה
 וביִבְס רַעָשַה רַצָחָה ליֵא-לָאְו הָּמַא םיִשָש םיִליִא-תֶא שעיו +
 ימינה רעְׁשַה םלא יג פל-לַע" 'ןותאיִה רַעָשַה "יִנָּפ לע" ביִבָס
 הָמיִנָפְיהָמַהיֵלֲא לא םיִאָּתַהי-לֲא תֹומְמַא תונּולַחְויפ : הָמִא םיִׁשָמֲח
 הָמיֹנְְל ביִבָס וביֵבְס תֹונולֲחו תֹומלֲאְל ןֵכְו ביִבְסיביִבְס רעל
 תוכְׁשְל הָּגַהְו הָנֹוציִחַה רַצְחַהְלֶא נאיבי  :םיִרֹמְּת לאילו
 :הָפְצְרָה"לֲא תֹוכׁשְל םישלש ביָבָס ו יִבָס רַצָחְל ייוׂשע הָפֹצְרְו
 הָפְצְרֶה 'םיִרְעְׁשַה ְּךְרֶא תַמְעְל יםיִרְעְׁשַה ףָתַכ" לֶא יהְפְצְרָהְויֿ
 "רצָחַה נפל יהָנּוּתְחַּתַה רעָשַה נפל יבחר דֶמָּיַנ 9 :"הָנּותַחִּתַה

 רֶׁשֲא ירעשהְיי :ופְצַהְו = 'םיִדְקַה הָמַא הָאמ ץוחַמ יִמיִנָּפה
 וָאְתְוייי וָּבְחְרְו ּוּכָרָא ידדָמ הָנֹוציִחַה רַצָחָל ןֹופָצַה ְּךֶרָּב ּויְנָּפ

 7 *16 6 ןיִּב לִיַאָהְו 6 pares |? 6 WW; 1c 4 | = iמs 6 6: יִנָשָה אָּפַהְו
 דָחֶא הָנְק יִשיִלָשַה אָּתַהְו תֹוּפַא ׁשֵמָח ליֵאָהְו בַחֹר דָחֶא הָנָקְו ְךֶרֹא דָחֶא הָנְק

cf IR 6,3* (id in vs sqq) | 8 dl 6 mlt MSS Edd 630;בַחֹר דָחֶא הָגְקְו ךְרא | "4  
 | ליל א {(17C | ל ante )trsp ? (c 8 ולאו ₪ 1? םיִרָשְעְו בחר
 ילאו ְּךְרא הָּמַא cf( 1435 || זס = !אָּת דָנָנ אָּת ₪6( 6 | זז 66 .x ד6 6%
 קצקפ ל רד || 12 *° >65 1 41 cf ;(hx) 3 | ** 1 6 63 'ִמּו הפָמ | 13 = 2%; 6
 66 ד. toiyov (Var teixoug) rod 066 6ח\ Tov roixov tod 066, 8 וּגַנל 1גגמ ; 7?

 ודְגְנֶל ודְגָנִמ | 14 omn dub; add? | 15 ** ?; prps ‘Dron, 1 (cf 10( ּפְלַמ |
 יס ןֹותיִאָהְ ספ רעָשַה ןֹויִתֲא; 17 vel 6 21 ]!שארֶה vel 6 6 (65006/) ןֹוציִחַה
 vel (cf 19( ץוחמ || << 2MS 9 Est) prps 4,2) 'פל"דע; 1? c IMS) ₪ צ 19( 'ִפָל |
 41? 6 6 הָמיִנְפִל 622 וו תִיִּבַהַמ | 16 * 6 לע(ן) | *1 םֶה-- || << 16 6 'ח םֶלָאְל|

ft cmp; 6ז7 = 61 6 6 | * 1 לע | 18°  | by) | * ins 6 6 pi moh81 6 6  
sing | > <5, prb 1 | 5 >$, prb add (cf 19) |ל 8  | ai 0004; 1? NYG)א.  

 19* :מs 6 6 רַצָחָה | * 1 ןות-- (6 ןֹוציִחַה?) eז 6 6+ תיִּבַהָמ | < 1 6 6 רעׁשַה |
 4 add; trsp huc fin vs | * 1 6 6 (cf24) ִצַה ךְרּב יִנָכְלויַו | 20 * 6 (= 24)
 רעש הָּנַהְו, 6 1 | ל קמ 1 6 6 ותא דָמיַו | 2ז ** rsp ante 22 (lc ) !יִאָתְו

 ויֵלְזְנַאְו sed c K וַּלֲא)).

 ו א
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 ןוׁשאַרָה רעשה תַָּמְּכ יהָיָה יוָמְלְאְו וֶלַאְו ופמ הָשלֶשּו ֹוּפִמ הָשולש
 וָמליִאָו *וָנולַחְו :הָמַאְּב םיִרָשָעְו שמָח בֲחְרְ וכְרֶא הָמַא םיִשמִח
 עַבְש תוְלַעַמְב םיִדָּקַה ּךרֶד ֹויֵנָּפ רֶׁשֲא ירַעָשַה תַּדָמְּכי *וְרמיִתְו
 ןוָפַצל רעָשַה דג יַמיִנְפַה רַצָחְל רעשי :יםֶהיִנָּפִל ומלואו ובדולעי
 רד יִנֵכְלוו4 :הָּמַא הֶאַמ רַעָש"לֶא רַעׁשִמ דִמָיַ ייל
 :הָלֲאָה תֹוְדַמַּכ וָמַליִאְו ָליִא ידַדָמּו םִוָרָּדַה יִּדָרְ רַעָש-הַּגַהְ םורְּדַה

 הָמַא םיֵׁשמֲחי הָלאְה תֹונֹלַַהְּכ ביבְסּוביִבס ימלאו וָל םיִנולַחְו
 וָמליִאְו יותולְע הָעְבְש תולעְמּוי :יהָּמַא םיִרָשָעְו שמָח בַחְֹו ךְרא
 רֶצְחְל רעשןיז :ףָכיֵאלֶא וָּפַס דָחֶאְו וָּפמ דָחֶא ול םיִרַמְתְו יםָהיִנְפִל
 הֶאַמ "םּוְרְדַה ּךְרַהה ירעשהדלֶא רעשמ דָמָּיַנ םּוְרְדה יָד ייֵמיֵנְפַה
 -תֶא דמו םִרַה רַעָשְּב ייָמיִנְפַה רָצָחְלָא יִנָאיִב5ְַ  :תֹוָמַא
 הָלֶאָה תְַֹּמַּכ וָמְלֶאְ יולֶאְו וָאְתְויפ :הָלֲאָה תודְמַּכ "םּורּדַה רַעְשַה
 םיִרְׂשְ בָחְַ ּךְרא הָּמַא ישמח" ביִבָס וביִבְס ומלא ל תוגולמו
 הָמָא םיִרְׂשֲעְו שמח ךְרֶא ביִבְס ו ביִבְס תֹוָמלֲאְוי :יתומַא שִמָחְ
 ףליאדלֶא םיִרַמַתְו הָנּוציִחַה ּוצֲח-לָא מלאו :תֹומַא שמח בֵחרְו
 רד יִמיִנָּפַה רצָחֲהידְלֶא יִנָאיִבְינ :ולעמ "הנומש " תולעמוי
 תדְמַּכ מלא ּולֶאְ וָאָתְויג :הָלֶאָה תודְמַּכ רעְׁשַה-תֶא דמו יםיִדְפה

 בַתַו הָמַא םיִשָמַח ר ביִבְסוביִבְס ומלא ול תוגולַחְו הל
 וָליִא-לָא םיִרמְתְו הָנוציָחַה ירצְחְל וָּמְלֶאְו ּיהֶמִא םיִרְׂשֲעְו ׁשֵמָח
 ןופצה רעָש-לָא יִנֲאיִביַו5 :רלעמ תולעמ הָנמְשּו ָּפִמּו וָּפָמ
 ביִבְס ו ביָבָס ל תוגולחְו "וָמלִאְו ולא ואָּתי :הָלֶאָה תּוְּּמַּכ דַדָמּו
 יבצחל ליאל :"הָּמַא םיִרְׂשֲעְו ׁשֵמֲח בחו הַּמַא םיִשָמַח ראי

j22°Qּבְחְרו  add (>¥) | 5 6 1% BAeroto. kard avar. || $ lc 6s21 09  
id in vsרֶעָשַּכ 6 6 | 416אוב  [%" | sed dlcf2raוי-- | ל 1 6 א9 1--  
vid =16 6 הָמיִנפָל | 23 *1 תיִמ-- | * 1 ָתַל רעַשַּכ 6 | 24 >5, 6  * || sqq 

 20 || ל prb exc vb nonn; ₪61 (c 6 6 20. 21) 'ִּבְחְרְו וכְרֶא ותא דָמַו + 255 |

 ¢ 1 ןיִליִאְו ויִאְתְו cf 6 | 25 = rsp ? in 24 (ftlc 63 ּוּבָחַרְו וּכְרֶא ; *K 'רשעו
 'מָאָּב) | 26 == 5+ 1 6 50 = 22 ( ויָתַולע) | 6 הָמיִנְפְל | 1ויְל)ַאזלע
 cf Q6 | 27 *1nn— | 1 (cf 23( רקש דָנָנ 6 = | < 1 6 ca 3oMSS 66 'ש |

cf24°|201155 6 'דח רעש | 29 3%  ft dl;28 * 1 תיִמ-- || ל >6  | d-d 8; dl 
 8(; dl(b-b prb hic add || vs 30 nonn MSS 6 | 31 *1 תה (6) | ל 1ויֵלֵ)ַא-לע|

lprb(cf6)א ולעַמ | 32 **  cf34.37 | 5 <608(; lftc1 'עמ 'משו  prb © 
 םיִדָּקַה רעש c 35 | 33 7" 136 29 | +6 ָתָהלֶא 31 | * ₪ גז |
 ל 63 501 ול | 35 קזפ | רעָשַהְ"תֶא דָמיַו cf 32 | 36 == 16 063 ו 24"|

cf 29||29. 33( 15ָלַאְלּו | +  ins 6 6 (cfהָלֶאָה תודְמַּכ || <  )29. 33 prb ins (cf5  
cf 342לא[ | ל TB31. 34(  (cf37 *1 6 6  
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 :וקעמ תולעמ הָגמְו וָּפִמּו ופִמ 'וָליֵא-לֶא םיִרֹמָתְו הָנוציִחַ
 םֶלָאְבּויפ :הָלעָהתֶא ּוחיָדָי םָׁש םיִרָעָשַה םיִליִאְּב ּהָחְתַּפּו הָּבְׁשִלְו
 *םהילא טוָחָשְל יהֹּפִמ תונֶחְלְש םינָשּו ֹוּפִמ תונָחְלְש םִיַנְׁש רַעָשַה
 'ִחַתָפְל יהְלועל הָצּוחְמ ףֵתָּכַה- לארס :םֵׁשֲאָהְו תאַטַחַהְו הָלֹעֲהי
 םֶלֶאְל ׁשֲא תָרֲחַאָה ףַתְּכַהְלֶּאְו תֹוִנֲחְלַׁש םִיָנְׁש הָנֹופְצַה רעָשה
 יתיִנָמְלֶש הָעְּבְרַאְו הפִמ יתונָחְלָש הָעְּבְרַאְיי :תֹוְנֲחלְׁש םִיָנָש רעשה
 הָעְבְרַאְו :יּוטֲחְׁשִי יֹםָהיִלֲא יתונְחְלש הָנֹומְׁשי ירעָשה תל הַּפִמ
 הָמַא בֵחֹרְו יִצָחְו יתַחא הָמַא ךֶרא תיִזָנ יִנְבִא יהלועל תונָחְלשי
 ּוטַחָשי רֶׁשֲא םיִלָּכַה"תֶא 'ּוחיִניו 'םֶהיִלַא תָחֶא הָמַא ּהַבְנְו יִצַחְו תַחַא
 יתִיַּבַּב םיִנָכּומ דָחֶא" חַפָט יםיּתַפְׁשַהופ :חַבּזַהְו יםָּב הָלּועֲה -תֶא
 ּהָצּוחַמּו+ :ןברקה רַשְּב יתוְנָחְלָשַה - ילֶאְו ביָבָס ו ביִבָס
 רַעָש ףַתְכְלֶא 'רָשַא יִמיִנָּפַה רַצְמַּב 'םיִרָׁש תוכָשְל ייַמיִנָּפַה ירעְשל
 רב ייִנָּפ 'םיִלָקַה רעש ףֶתְכדלֶא ידָמֶא םורּדה ּךֶרֶד 'םַהיִנָּפּו ןופָצה

 םיּנָהְכל םֹורַָּה ִרֶה ָהיִּנְּפ רשא הָּכְׁשִלַה הָז יָכֲא רָב :ןָפְצַה
 םיִנֲהכל ןוְֿצַה ּךָרָּד ָהיֶנְּפ רֶׁשֲא הָּכְשְלַהְוי :תִיָבַה תָרָמְׁשִמ יִרְמְש
 הָוהְי-לֶא ָנליגְּבִמ םיִבַרקַה קוְצייִגְב הָּמִה ּגְזִּמַה תֶרָמׁשִמ יִרמְש
 הַמֲא הֶאַמ בֵחָרְו הָּמַא הֶאַמוְּךְרָא רַצְחָהתֶא דְמו*צ :ותְרָשְל
 דֶמִיַו ּתִיַּבַה םֶלֲאלֶא ל ינָאָבִיו 8 :תִיְּבַה יִגָפְל ַחָּבְזִמַהְו תַעָּבְרִמ
 ׁשֶלָׁש 'רעָשַה בֵחָרְו הָּתִמ תֹומַא ׁשֵמָחְו הֹּפִמ תומא שמח ימלא לֶא
 בַחֹרְו הָמַא םיִרָשע םֶלֵאָה ירא :ּוָּפָמ תומא שֶלָשְ ופמ תומא
 םיליִאָה"ילֲא ז םיִדְמַעְו ויָלֲא ּולַעְי ירשא תולעמבּי הָּמַא הָרְׂשֲע ייֵּתְׁשַע
 -תֶא רֶמָיַו לְכיֵהֲה-לֲא יִנֲאיִביני 1 :הָּפַמ דָחֶאְו הֹּפִמ דָחֶא

 37 * cf 34%" | 38 duמ (6 םָליֵאְּב 63 רַעָשַה; 'גו םש>6); 1? הָמיִנְפְל בָשיו
(cf7h |413 (הלעה-תא ג44) | 39 ** >6; 1 4  )cfםיִדָּקַה רעָשלֶא יֵנֲאיִביַו  

 ל[ לע ;j= >6(%), add? | 40° sim Vrs קזל 1 66 3) םִלֵאְל | * קזפ 41 |
GBM); frt orig6 6 חַבְּוַה  ins55 >6 | %1 לע )60( | *  | b> prb add4ז *>6 |  

 'והו הלועה-תא | 42 6+ vמ תספמ; 1 4 | <= 1 הָלֲאָה 'שַה | * 6 56 | < 1 'לע
{6¥) | 516 Vrs גי' | > trsp 6 3 (cf 6) post NW); 6 + DWE) | 43 ° 1 (cf Vrs) 

 | ל-ל 1 ? תִּיַּבַהַמ ּהָבְחָר דָחֶא; 4 6 | "1 לת | , labia aםֶתְפָשּ ל

 שי יי: ה

 6 6 תַחַאְו 1 1 6 6 םורְּדַה ן ו ָהינָפּו | 47 6 = 43,173 | 48 **1 6 6 לא
 םָלֵאָה | * cf( exc 6) רעָשַה תּופְתְכְו הָּמַא הרשע עֵּברַא | 49 *16 6 'אָו | *1 6

 6 יִּתש | = 1 6 6 רֶׂשֲע מו | %1 לע 6 6.
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 :ילָהֲאָה בַחְד הָּפִמ"בַחְר תֹוָמַא-ששְו וָפִמ בַחְר תומאשש םיִליאָה
 ׁשֶמֲחְו ופמ תומא שמח חַתָּפַה תֹוָפְתַכְו תומא רֶׂשֲע ּהֵתָּפַה בֵחָרו
 יאָבּוי :הָמַא םיִרָשָע בֵחָרְו הָּמֵא םיֶעָּבְרַא ֹוּכְרֶא דָמָיַו ֹוָּכִמ תֹומַא
 יבָחְלְו תֹומַא שש 'חַתָּפַהְו תֹוָמַא םִיָּתְׁש חַתַּפַה-ליִא דָמָיַו הָמינְפַל
 םיִרָשָע בֵתָרְו הָּמִא םיִרְׂשָע ּוכְרָא-תֶא דָמָינ+ :'תֹוִמַא עַבָש חַתַּפַה
 רָמָיַ :םיִׁשְדָקַה ׁשֶדָק הֶז יֵלֵא רֶָמאָיַנ לָביֵהָה ינְּלָא הָּמַא
 יביבס וביִבְס תומא עַּבְרַא יִעְלַצַה בחְרְו תֹוָמַא שש תִיָּבַה ריק
 םיִמָעַּפ 'םישלָשו שוֶלָש עֶלצילָא עֶלֶצ תֹּועְלְצַהוֿ :יביִבָס תילי
 יםיִזּוחַא תָֹהְל ביָבְס וביִבְס תֹועְלְצַל יתּבל"רַׁשַא ריִקָּב "תואָבּ
 הֶלַעַמְ הָלָעַמְל להַבְסְנְו יהָבֲחְרְול :תִיְּבַה ריָקְּב םיֶזּוחַא ויהְידאלְו
 -לַע תיל : ביִבָס ו ביִבְס הָלעַמְל הָלְעַמְל יתִיַּבִהבַסומ יִּכ :תועְלַצל
 :+הנוכיֶּתְל הָנֹוְלֲעָה-לַע הָלעִיי הָנֹוּתְחַּתַה ןֶכ :הֶלְעָמְל תִיַּבַל"בַחְר ןִּב
 הָנָּקַה למ תועְלַצַה :תֹוָדְסיִמ ביִבָס ביִבְס הב תִיּבל ייֵתיִאָרְופ
 שַמָח 'ץּוחַהלֶא" 'עלצל-רֶׁשֲא ריָּקַה יבַחְַל : יהלי תֹומַא שש
 בַחְר תֹוכָׁשְלַה ןיִבּו = :'תִיָּבַל רֶׁשֲא יתֹועָלְצ תִיַּבי חנְמ ירׁשֲאו תומא
 חַתַּפ חֶנֶמ 'ִעְלָצַה יחַתַפּויי :ביִבְסּוביִבְס תיַּבל ביִבָס הָמַא םיִרְשֲ
 ׁשֵמֲח חֶנָמַה 'םוָקמ בֵחֹרו םורדל דַחֶא חַתַפּו ףופַצַה רח ָחֶא
 םיַהְרְרְד 'תֶאּפ הָרְּנַה נפלא ר רש ןָיְגּבַהְו יי :יביִבָסוביִבָסִי תֹומַא

 ּפְרְֶוביִבָסיביִכָס בֵתָר תֹומַא-ׁשִמְח ןינִּבַה ריקו הָמַא םיעְבָש בַחֶר
 הָיְּבַהְו הָרּנַהְו הָּמַא הָאמ ְּךֶרֶא תוּבַהתֶא דֶדְמּוי :הָּמַא םיִעָשִּת

Cp 4r,r~dlc6 | 2 )4( cf 40,215 | 3 *1 prb ;אביו 6+ vb nonn | 1 fit 
  | 51תֹופְתָכְו | 4 ת5 ¢ 6 הּפָמ תּומָא עֶבָׁשְו הפמ | 41? לע  > 1 c 6ּפַה בַחֹרְו|

pעּוציַה לצ cf ג 6,5|| * <6;1 )c 3?( תִיַּבַל | = <6 )9%; 61 ? sed cf oj 6°lc 
 | תעְרְנִמּו ( cf 1% 6,6לע | לל 166 8 ׁשלָׁש םישלש || < 1 6 6 (סוטטדמוגט 6
  6 + 9 6 6 | 7 * 41? 6ומ ? ץּוחַה-דלֶא ריָקַּב  | * exc prb 1'ִּבָמ 6 6 ?91
$ (dittogr?); prps (cf 6¢) ּובָחְרְו | * 1 ₪ הָפְסנְו (a1 (ףסונו vel 66) 5 ּופסנְו 
(al (סִי' | © prps (cf 3) צה' | 44 ] prb c 5 ריִקַהַמ ףַסּומְּכ | >+ crrp? (ca 
4oMSS Edd N33) 6 érws diarAaruvnrai dvweev cf 369 || 11 6 8 ןֶמּו | 

  4הָנֹוילֲעָה-לע הָנֹוכיִּתַה ןָמּו הָנֹוכיִּתַה-לע 0 םיִלּולְב +) ּולֲעָי )6 61 8 6 1 £8
IR 68 | 8 * crrp; prps RI cf 6; al ביִבָסְו frt 56 1 | ל prps 3 | *Q 

  | > ?; <3 1? ut 4, sba)jמַבָּת  אמ;  || % ml MSS Eddָפיִמ  Kתודסּומ
g lc 60 ירו | * prps ;עוציל ₪ 1 | >> 60D? | 5 - dl (dittogr?); 1 מו | 
 pr [ ; prb trsp post 11זס  | vsץּוציַה לַצֲאַמ; 6 'צ ןיִּב | 3 תֹוּפַא ׁשַמָח ? ] ==

 )? 16 3 )6שלה 'בו: הָרְּנַהְו | זז *16 6 יִחְתַפּו | * 1 קמ עוציה | = קזפ
 . 2לע | ל ₪1? 61 6 | 13 1 ןי--  | 55+ al | =° <3, prob 41 | 12 *1ןופצל



 816 . לאקזחי 1-1

 הֶאַמ םיִדָקל יהַרֶזִנַהְו תיבה יִנָּפ בחרו :הָמַא הָאַמ ךְרֶא ָהיֶתוריקנ
 להירחאדלע רֶׁשֲא הרְְנַה יֵנְפדילָא ןְנְּבה" ךרא דָדָמְו5 :הַמַא
 יִמיִנְפַה לָביַהָהְ הָּמַא הֶאַמ ּוּפִמּו ֹוְתִמ 'אָהיְקְִּתַאְו
 ביִבָס ו םיִקיּתַאָהְ תֹומְטַאָה םיִנולֲחַהו יםיֵפסַה 5 :רֵצֲחָה יֵּמְלֲאְו
 3תונולחהדדע יץֶראָהו ביִבָס וביִבְס ץע "ףיחַש ףפה דגני יםָּתְשְלשְל
 'ץּוחְלְו יִמיִנָּפַה תִיַּבַהדדַעְו חַתָּפַה לַעָמדלַעוז :תסְכְמ יתֹונלֲחַהְ
 יוׂשֲעְוו :תוְּדמ יןוציחבו יִמיִנָּפַב' ביִבְסוביִבְס ריָקַה- לּכ-ילָאְ

 יפו בכל םינָפםִָגָּׁ בּורְְל ברי הָרֹמְתו םיִרֹמָתְוםיִבּורב
 "לילי יּושָע ּופִמ הָרֹמִּתַה-לֶא ריִפָכ"ינְפּו וֿפמ הָרֹמְּתַה-לֶא םָבֲא
 םיִרֹמְּתַהְו םיִבּורַּכַה *חַתָּפַה לעמ"דע' ץֶרָאָהַמ* :ביִבָס וביָבְס תיַּבַה
 הָאְרמַה שָרְקַה ייֵנְפּו 'הָעָבְר תַזוזְמ לָביַהַהְיי :לכימה ריק םיּושע
 תומא םִיִּתְׁש ו וָּכְרֶאְ יה תומא שלש ץע יחְבְזִמַה 22 :הֶאְרַמַּכ
 רֶׁשֲא משה הֶז יא רדיו ץע ויַתריקו 'כְרָאְו 15 'ּיְתועְצְקִמּ
 תֹותָלְּ םִיָּתְׁשּ :ׁשְרקלְו לָכיַהל תֹוָתָלְּ םִיּתשונ :הָוהְי ונפל
 תֹותָלְד יִּתְׁשּוי "מא תל םִיַּתְׁש יתֹותְלְ תוָּבַסּומ יםיִתָש 'תותלל

 םיִמָתְו םיִּוכ 'לֶכיַהַה תּוְחְלּודלֶא ןֶיִלֲא "הושע :יתָרָחאָל
 םיִנולַחְו< :ץּוחהמ םלּואָה "ְגְפדילֶא 'ץע בָעְו תוריקל םיּושָע רשאכ
 תִּיַּבַה "תוָעָלַצְו םֶלּואָה תֹופְתַּכֹלֲא ֹופַמּו ָפִמ םיִרֹמָתְו יתֹוַמְטַא
 ּדְרְַּה 'הָגּוציִחַה רֵצָח ַחָהְלֶא יָנַאִצווו 2 :יםיִּבעָהו
 14 prps ins NDI הפמ | 15 *1 לע | bןק ָהיֶרֹתַא 64 ף צץ cf( 6) יִרחַא

dittogr (--אהק mltהיק-  MSS ]Hill]םסממ ) אּוהַה ןינְּבַה | < 0 אָהיֵקיֵתַאְו 
 )= הירוחא cf >) et BE | 4-4 dub cf 6; קזקs םיִנּופְס (?) ןוציחה ומְלֶאְו 'פהו |

16 = dub; 1? )cf 6) של )vel nִאָל"מִבַּי?( בָּסִמ' )6 bropatvseic?) NIטֲא ּלָחְ מאר 
4 cf 18 6 9 | 5-5 3 ו? 6) יִּפְחַמ תֹורָקַה oF תִיָּבִמּו cf 18 6,15; 2Ch 

 cred 'ִפַה בה חַתַּפ- (rs | 7 * 1 לעו 6 6 | b-b 2 5 'חבו 5
cf 19 | 19 == <6 1(םיִתּורֲחַ?) 566  évaץגטעעeלָכיֵהַבּו?) | << 1 םיושע ; 6 ץ 

 sol לע || 20 *+ pr ‘BD cod Muga תִיַּבַה; 16 6 )תיבה 'ס?) ןּופְּסַה (8) דעו |
 פיל cזזק; 1? תַעְבְר תֹוּוזמ לָכיִהַה חַתָפְלּו תִיּבַה ריקקְלְּב 6! 18 6,33 | 21 1(
 6) יִנָּפלַע | 16 6 חֵּבוִמ הֵאְרַמְּכ 'מ | 22 1c* טמפ ֹוהָבָּג | ל ins 6 6 וּבְחָרְו
 תומָא םִיִמַש | < 6 תו | 1c 6 ּונְרֲאְו יו ויָנְדֲאַו | 23 >6; pזמ 41 | 24 * 6
 שקל, 1 6? IR( prb 1 | * ins prb 6,34) תועלצ || < 1 'ךל | =גיִאָה 'דל ו

add || > crrp ? sed cf IR 635ל 1 'ילע | =  | D—ָתאַה יףל םיתשו | 25 * 1  
 (םיִצִצ יֵרֲמִּפ) | < 1 לע | 2 405 || 26 == קול זק, 1 501 םיִבּורְכּו | ל 1 לע |

frt sic lcf © |42, 1° 3%)6( יִנָאיִבִיַו  crrp?| 46 étuywuéva cf 254° | Cp5  

 5 1 6 6 תיִמיִנְּפַה | < >3: 6 (תמְדק) הֶמְרְק
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 ידָנָנרָשָאְגי הָרֶזּנַה דָנָנ 'רֶׁשֲא הָּכְׁשִלַה-לֶא' ינָאבינ ןֹוָפְצַה ירד
 ךֹוָפְצַה חַתַּפי יהָאַּמַה תֹוֵּמַא יִּרְרא יֵנְפ-לָא* :ןופְצַהלֶא' יןנְּבַה
 דָנְְו יֵמיִנְפַה רחל רֶׁשֲא םיִלְשְעָה דגני :תֹוָמַא םיִשמָח בַחְלָהְו
 ינְפַלְו :'םיִשְלָשּב קיִתַאיִנְּפילָא קיִּתַא הָנוציִחַה רֶצְחָל רֶׁשֲא הָפְצְר
 'תַחֶא הָּמַא ְּרֶב" יתיִמיִנְפַה-לָאי בחר תומא רֶׂשֲע ףלַהְמ תֹוכָׁשְלַה
 םיִקיִּתַא יּולְכוייִּכ תֹוָרָצִמ תַנויִלָעָה תוכָשְלַהְי :ןֹופְצַל יםֶהיִחְתפּ
 ןִאְו הָּנַה תֹוׁשָלְׁשְמ יִּכ5 :ףִיְנּב תָנכיִּתַהְמּו תוֶנתֶחַפַהְמ' הָּנַהַמ
 תוָנכיּתַהְמּו תֹונּתְחַּתַהַמ לצֶאְנ ןכְדלַע "תוְרצְחַה יִדּומַעְּכ םידומע ןֶהָל
 הָגֹוצְהַה רֶצָחָה ְּךְרִ תוכָשְלַה תֶּמְעְל ץּותַל"רֶׁשא רֶהְנְז :יְץְרָאָהִמ
 רצְחָל רֶׁשֲא תוכָשְלַה מדי :הָּמַא םיִשָמח וָּכְרֲא תֹוָכשְלַה יֵנְפ"לָא
 ַהתַחָּתִמּו'פ :הָמַא האמ לָביֵהָה יֶגְפ"לַע הָנַהְי הָמִא םיִשָמִח הָנֹוצְחַה
 :הָגצֶחַה רֶצְחַהְמ הָּנַהְל וֵאבְּב םיִדָקַהְמ יאּובַּמַה הָלֶאָה יתֹוָכׁשְל
 ןָנְּבַה יִנָּפילֶאְו הָרזגה יֶנְפ"ילָא יםיָדָקה ְּךרָּד 'רַצְחַה רֶדְּג בחָרְּבייי
 ןופָעה רב רָשא תוכָשְלַה יהָאְרמְכ םֶהיֵנְפל יָד ותֹכׁשְל
 ייִתְתָפְכּיי :ףָהיֵחְתפְכּוןַהיִמְפְׁשַמְכו ןָהיִאְצומ ילכו ןָּבחְר כ ןּכרָאְכ
 תַרָדְּגַ יִנְפּב ךרּ רב שאָרְּב חֵת יםורדה רב ישא תֹוכׁשְלַה
 יתֹוכְׁשִל ןופָצַה תוכָשְל יֵלֲא רָמאַיַו 5 :ןָאּובְּב םיִדָקַה רב הָניִנֲה
 "ּולְכאָי רֶׁשֲא שָדְקַה תוָכְשְלוהְּנַה הָרְנה יגָפילֶא רֶׁשֲא םּורָּרַה
 יׁשְדקוּוחיִגִי םָש םיִשָדְפַה ישדק הנהיִל 'םיבורק"רָשַא םיִנֲהְּכַה םֶש
 םָאְבְּב* :שֶדְק םִֹקְּמַה כ םֶשֶאָהְו תאָטִחִהְו הָחְנּפַהְו םיִשְדְקַה
 יחיו םָׁשְ הָנוציִחַה רַצָחַהְדַלֶא שֶדְַהְמ ּומְצַיְדיאלְו םיִנֲהְכַה
 םירחא םיִדְְּב שֶבָכְי 'הָּנַה שֶדָפייִּכ ףןַהָב ּותְרָשְיְררָשִא םָהיִדְנב
 ז 56 (46) + רעש, ;frt ins | * id Vrs 1? יִנָאְרִיַו | 1 כצט 6 6 תּוכָשְל הֵּנֲהְו
 הָרָׂשֲע (+ 6%) שַמָח | *+ קזמ 1 6 68 דָנָנְו | * dub || = crrp ?; 'פ"לא >608);
 | ? הּפָמ הָלֵאְו הפמ הָלֵא | 2 * קזקs אה || ל 1 'מ || =? ₪ 804 | 3 * 1 תימ--|
 b-b dub (6 םיִשְלָשמ) | 4 =* 41 6 63 | *ל 16 68 הָאַמ תומא ראו | 1
 138155 ןֶה-- || 5 * 101155 0 'כאי; prps ּולְצַאי cf6 | לל >5 | 6
 תּונּוציִחַה | ל >3; 468? | ל 1 לע | 8 == 1 קמ 6 6 לּפַה ןָהינּפלע הָּנַהְו |

et co;**  0 'לַה תַחַּתַמּו | ל 16 א אובמה | זס *51 זז ןֹצֲחַה רדָּנַה שארָּב  
(f 40,24( | 6('גו ףרד) הָמְדק יִנָכָלּויַו  ? g; 060605 prb exc alig; ins6  

 6 םּורְּבַה; cf( i 1) ? ּהֵּנַהְו | <1 לע | *1 לעו | זז * 6 ךֶלַהמּו 1 | 6
 תוּדַמְּכ ; 1 + 'ִמָּכ ןָהַאְרַמּו | =< 16 6 ןבחרְכּו | %1 6 6 לכְבּו || < 1 'ִתְפּו 66 4) ||
 12 * <6, dl | *ל prb add | = prps 32 cf 4 | 9% crrp | 13 *16 Vrs לן |

cf6 | 516 544,19 | * 655 ? אל | לל  cf 40,46 | 14 cfלע || < 1'בְרְק  b1 
 Vrs םהב | 41? 6 56 cf 6 np | * 0 Vrs Wa] cf 44,19; K ּושְּבְלְי
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 *יַמיִנָּפַה תִיַּבַה יתֹוּדָמדתֶא הָלָכְוי5 :םעְל רֶׁשֲא-לָא ּוברקו
 :"ביִבָס ויביִבָס וָדָדָמְו" םיִדָּקַה רב ויִגָּפ רשא רַעָשַה ּךְרָד יִנֲאיִצֹוהְו

 הָבִמַה הֶגְקִּב 'םיִנְק 'תּומָאְרשְמִח יהָדִּמַה הָנָקִּבי םיִרָפַה חּוְר דִדָמ<
 :ביִבָס" הָּמַה הֶגְקּב יםיִנְק תּוָאְמְשמח ןפְּצַה חּוְר 'דָדָמיל :ביִבָס
 בָבֶמ"פ :הָּדִּמַה הָגְקַּב 'םיִנָק תֹוָאמ-שַמֲח ידָדָמ םורְּדַה ַחּוָר "תאי
 עַּבְרַאְלִי והִָּפַה הָגְקַּב 'םיִנָק תֹוָאַמ-ׁשַמֲח 'דְדָמ םָיַה ַחורילֲא
 ׁשֵמֲח בַחְרְו תואמ שמח ְּךֶרָא ביִבָס וביִבָס ול "הַמוח יודְדָמ תוחור
 א נלי +43 :לֶחְל ׁשֶדּקַה זיג ליִדָבַהְל תוֶאְמ

 הארמי :וְְבְּכִמ הָריִאַה 'ץראהו םיבר םימ ל לוקו םיִקה
 ריִעָה-תֶא תַתַׁשְל אב יִתיִאְר"רָשַא הָאְרַמַּכ "יִתיִּאְר רֶׁשֲא הָאְרַמַה
 דֹוָבְכּוצ :יִנָּפדילֶא לָּפָאְו רַבָּ רֵהְנ"ילֲא יִתיִאָר רֶׁשֲא יהָּאְרַמַּכ תואְרַמּו

 יִנָאָשַּתַי :םיִדָה רד ויֵנְפ רֶׁשֲא רעש רָב תיּבַה"לֲא אָּב הוה
 :תִיּבַה הָוהְי"דֹובְכ אָלְמ הֶּגַהְו יִמיִנְפַה רֶצֲחה"לֶא יִנאְבְּתַו חור
 ייֵלֲא רָמאָיַז :יֶלְצֲא דָמע הָיָה שיא] תִיָּבִהִמ ילא רּּדִמ עָמְשֶאְ
 ךָּכָשָא" רשא יל תָּפַּכ םוקְמ'תֶאְו יִאְסַּכ םוָקְמֹתֶא םֶדְָרִּ
 םש לֵאָרְשִײתיֵּב דע ּואְמִמְי אָלְו םֶלועָל לָאְרְשַו יְּב ךותְּב 'םש
 םֶּתְתְּב5* :יםֶתּומַּב םָהיִכְלַמ יֵרְנַּפְבּו םֶתּונזַּב םֶהיִכְלַמּו הָּמַה יִׁשְדָק
 וּוֵאַּמָמְו םֵהיֵניֵבּו יִניִּב ריִקַהְו יִתְזּוזִמ לא םֶתזּוזמּו יִּפָסתֶא םַּפְס
 הָּתַעְל יִּפָאְּב םַתא לֵכֲאְו ושָע רַשָא םֶתובָעוְתְּב יִׁשְדָק םַש-תֶא

 :םֶלעְל םֶכֹותְב ִתְנַָשְ יִנָּמִמ םָהיִכָלמ יִרֶנַפּו םָתּונְזתֶא וקר
 ּומְלְכִיְ" תִיַּבַה"תֶא לֵאָרְׂשִי-תיֵּב"תָא .דּגַה םֶנָאְְּב יהָּתַאיפ ם

 וׂשְע"רֶׁשֲא לָכִמ יּומָלְכָניֶאְוייי :'תיִנְכְּת-תֶא ּודְדְמּו" יםָהיֵתֹוגֹעַמ

 15 = 1 ft 6 8(6?) תִֵּמ | ? קזמ 1 6 6 הָמיִנפִמ | == 1? תּיַּבַה תֹוחְר דַדָמּ
cf 6 | $1 +jya7 cf 6 | 16 6+ vb nonn |= 616 6 6 3( | * 0 MSS Edd 

 תֹואַמ, :מ5 תֹוּמַא | < 41 6 6 || *%1 6 6 'מּו בַבְסְו frp 81 6 6 | לל טו 4
 sed 18 6 6 trsp post 19 || 18 5 prb dl, sed 6 | 5 81 6 6 || 9 *<1 דַדָמּו סו
 sed cf 6 | ל 6 | dlc 6 | 20 *1 ? (cf (prb dl, sed 6 6) ּוגְיִנְבְל תַחַא הָּדִמ
 cf 15 | ל 16 63 nm | 6 43, 1 61 6 650 | 3 5 >> | 6 6 501 הָאְרַמַהְו |
 5 1c 6155 09 אבְּב י6| (קזקפ( הוהי אבֶּב | << 1 +f 'ּמַכְו 566 6 6 | 1
 לע 6 6 | 51 תיִמ-- | 6 1 6 טזפ 'אָהְו | ל * 6+-ָתיִאְרַה | ל 1? 6 6 ה | << םש
 >5; 1? 66+6) םֶש יִמש ןַּכַשַא | 6 תיִּב | < זמ 61 (dזזogr ;(?vb sq סה 5

add | 106 'ִמָּב; 6 םֶכְותְּב | 9 1 6 6 'עְו | זס * 1 6 28155 680 'א | לל  
 6 6 ca( 20155 'בת) ֹותיִנְכָתְו (קזקצ 1תּדִמ) ּוהֲאְרַמּו | זז *= ₪6 1 6 6 'ָּכִי םָהְו
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 -לָּכ תֶאְו וָתֹרּוצ"לָכְו "ויִאְבֹומּו ריִאְצוְמּו רתֶנּוכְתּו תִַּבַה 'תָרּוצ
 ּורָמְׁשִיְו םֶהיִגיִעְל בְתְכּו םֶתּוא עֶדּוה =ֹוָתֹרֹוְּת"לָכְו 'וָתּוְצלָכְו ּויָתְקִח
 יתרות תאֶזי? :םתוא ּושָעְו ויָתְקִח"לְּכתֶאְו וָתְרּוצְדלָּכְדתֶא
 תאזהָּגָה םיִשְדְק שר ביִבְסיביִבְס לבל רֶהֶה שאר"לע תִיְּבַה
 חַפָט הָמֵא יהַּמַא 'תֹוּמַאְּב ַחָּבְזִמַה תָּמ יהָלֲא :'תִיָבַה תֶרֹוּת
 יִדָחֶאָה תֶרָז ביִבָס ּהָתָפְׂשדילֲא 'ּהָלּובְנּ בָחְודהֶמַאְו *הָמִאָה יקחו

 םּתְׁש הָנּתְחַּתַה הָרזעֶהירְע ץֶרָאָה קיחמו'*+ +ַחְבְזמַה 'בג הז
 עָּבְרַא הָלודְּנַה הָרְזעָה-דע הָּנַטְקַה הָרְזעֶהַמּו תַחֶא הַּמַא בַחְרְו תומא
 הָלְעַמְלּו יליֵאָרַאָהַמּו תומא עֶּבְרַא "לֶאְרהַהְו 5 :יֵהַּמַאָה בחר תומא

 הָרָשָע םיִּתְשַּב ְּךֶרא הָרָשָע םיִּתְש יליִאראָהְו< :'עּבְרא תּוָנְרקַה
 ךְרא הָרְׂשֲע עֶּבְרַא יהָרְועָהְוי :יויָעָבְר תַעְּבְרַא 'לָא עּובָר בחְר
 יּהָתּוא ביִבָס 'לּובּגַהְו ָהיֲעָבְר תַעְּבְרַא 'לֶא "בחר הָרָשָע עַּבְראְּ
 :םיִדָק *תונָּפ ּהָתְלַעַמּו ביִבָס הַמַא ּהָכ"קיִחַהְו הָּמֵאָה יִצֲח

 הֵּבְזִמַה תיקח הלא הוהְי יִנדַא רמָא הָכ םָרֲאְְִּב יִלֶא רָמאיו
 -לֶא הָּתַתְנְופ םָּ ל קרזלו הָלּוע ליל תֹוָלעַהְל ותושַעַה םֹויְּב

 הָוהָי יד םָאְג ילא םיכרקה קוָצ ערָמ םֵה רֶׁשֲא םיוָלַה םיִנֲהְכַה
 עֶּבְרַא-'לַע יהָּתַתָנְו ומְּדִמ "ָתְחְקְלְוי :תאָמַחְל רֶקָבְִּב רפ יִנָתרָׁשְל
 ֹוָתוא יִתאַטְחְו םיָבָס לובְגַה"לָאְו הָרָזעָה תֹוָנפ עּבְרַא-לָאְו 'ויָתְנְְק
 ץּוָחְמ תיבה דָקְפִמְּב 'ופרָשּו תאָמחַה רָּפַה תֶא יִתְחַקְלְו*י :והּתְרּפכְ
 ּואָטַחָו תאַטַחְל םיִמָּת םִנְע"ריִעְׂש ביִכְקַּת יִנשה םויכּו* :שָּדְקִמל
 -ןֶּב רפ 'ביִרָקַּת אטחמ יִּדְתֹוְלַכְּב* רּפַּב ּוִאַטַח רֶׁשֲאּכ ַחְּבְזִמַהתֶא
 כלשהו הָוהְי נפל יםַּתְבְרְקַהְו4 :םיַמָּת ןאּצַהְומ | לַאְ םיִמָּת רֶקָּב
 םיִמָי תעֶבְׁשי5 :הוהיל הלע םָתֹוא ולעהו חַלַמ םֶהיִלְע ימיִנֲהְכַה

“alcזז 1? ָּתרצְו | < 1? 6 66 | 51 'אובמו || < קזפ 1 6 א ותְרּוצ |  
GAEL 64 %( 8ותָרַוצ) | =  ֹויָתֹרֹוּת | ז2 * ?; 6 68 | *  nonn MSS 6 (IX 

 הָּמַה, קrb 1 | =< 616 68(6) || 13 > 5 'א | * 1? 6 68 הָמֵאָּב | < 616 6 ] 6
 $ וקיַח etinsc SAQA | *1 'ַא | 8 לג | + לע | * >68 (ןתַחַ) |ןי 6
 ּהַבֹג | 14 **1 'ה 'חמ (קיח >5); קזקפ 6 6) קיַחַה שארמ | *1 6 68 'ָא | 51
 6 636) לֵאיֵרֲאָהְו | ? 1 3155 לֵאיִר- | << 1 צ₪ 'א רק צש 6 6 'קַה
 הָמַא | 16 * 0 4 15* || ל 6 לע | 17 = גמ5 קזפ הָלֹודְגַה | * 5 prb תעְּרַא-לע
 בַחֹר הָרָׂשֲע ׁשֵׁשְּב ךְרא הַרְׂשֲע שש הָנַמְּקַה הָרְועָהְו ָהיִעְבְר | <1 לע ןו 5 6+ הֶל|
 = prb crrp; 1? (cf 13( ּהָתַפשלע | 1 יָת | + 1 6 Vrs תונפ || 18 * 41 6 6 |
 19 1 ברקה < 6 j 20°63 plur | ל Orb | *16 8 ַחָּבְזַמַה תונרק |
 51 6 6 לעו | < prb dl 6 65 (&) || 21 > cf 20% | ל[ והּופְרשּו < 3 | 22 6 ּותְקי,
 ₪1 | 23 * 1? םָתולַכְכּו | * 6 cf 20" | 24 * 1? םּובְרקַהְו (6 םת=) || *> 4,
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 םיִמיִמְּת ןאָּצַהןִמ לָיִאְו רֶקְּבְְָּב רֶפּו םויְל תאָטַחיריִעָש הָׂשֲעַּת
 :וָרי ואְלַמּו ותא ּוְרהַטְו חָּבְזִמַהדתֶא ורּפַכְי םיִמָי תעֶבְׁש5 :ושעי
 םיִנֲהְכַה ושעי הָאְלַהְו יִניִמָשַה םויב הָיָהְו "םיִמָּיַהדתֶא לכוד
 לנדא םָאְנ םֶכְתֶא יִתאָצְרְו םָכיֵמְלְׁש-תֶאְו םֶכיֵתּולֹוע-תֶא םָבוְמַה"לע
 ןוציחה שקמה רעש רד יִתא בשיַוי 44 :הֶהְי
 היה רּונְס הָּזַה רָעָשַה היי יִלֶא רֶמאּיַ 3 זרוְנְס אּוָהְו םיָדָק הָנֹּפַה

 רעָש-ךרּה נאיבי :אצו וָּבְרִמּ אוב רעשה :םלוא הדנמ
 *הוהְי תיּבדתֶא" הָנהְיְדדוְבְכ אלְמ הגַהְו אָרְִּו תיבה ינְפילֲא { ןופצה
 ךיִניִעְב הֵאְרּו לבל םיִׂש םֶדָאְְּב יהוה ילא רָמאֹנ :ינַּפידלֲא לַּפָאְו
 יהוהְיהתיּבי תֹוָקחלְכְל ְךָתֹא רֵּבַרְמ יִנֲא רַשַאלָּכ תַא עמְׁש ְּךיִנְזֲאָבּו
 ;יִשקִמַה יֵאְצֹומ לֵכְּב תִיַּבַה אֹובְמלי בל תְמׂשְו "וָתרות -לָכְלּו
 םֶכָלבְר הָוהְי יִנדַא רַמֲא הָּכ לֵאָרְׂשִ תיִּבלֶא ולמלא תְרמאְופ
 בל"ילרע רֿכַנדיִנּב 'םֶכַאיִבַהְב :לֲאָרׂשִ תיִּב םַכיֵתֹובעוּת- לָּכַמ
 -תֶא םֶכְביִרְקַהְּב לתיבת" ּולְלַחְל יׁשדְקִמְּב " תוָהְ רֶׁשְ ילרעו
 אלי :םֶכיֵתּובֲעֹותילָכ לֵא' יִתיִרְּבתֶא ריו םֶרָ בלח ימָחל
 יָשְִּקַמְּב יתְרַמְׁשִמ יִרְמְשְל "ןּומיִשְתַ יישָדְק תֶרְמְשִמ םּתְרמש
 רֶשְּב לָרעֶו בל לֶרַע רַֿנןְּב-לְּכ ּהָוהְי ינדַא במָאזהַכפ ם :םכל
 יָּכוס :לֶאְרְשי זנב ְךּותְּב רֶׁשֲא רָכֵנ" בייל יׁשְדְקִמ-לֶא אֹובִ אל
 יֵרֲחַא ילעמ ּועּת רֶׁשֲאי לֵאָרְׂשִי תֹוֲעְתַּב יֵלְעַמ וקַחר רשא םיֹוְלַה"םֲא
 יא יתודקפ יםיִתְרׁשִמ ישְְּקִמְב ויָהְו יי :םנוע אְׂשנְו םָהיֵלּולְ
 -תֶאְו הָלֹועֲה"תֶא ּוטֲחְׁשִי הָמַה יתִיְּבַהזתֶא םיִתְרָשִמּו תּיַּבַה ירעש

 תא וְָרָׁשִי רש ןעיי* :םֶתְְָל םָהיִגפל מִי הָמהְוםֶָל הבה
 25 1? וׂשֲעַי | 268% 68*%9 ּורְּפְכְו | ל א ודי 6/84)  ויָדָי; 1? ¢ 63 םֶהיֵדְ
 ;cfa7 | 27 3-3 dl c 6 | 5 41 6 6 | Cp 44, 2 prb add || 3 A 6 Dior קזקצ ְךַא |
 5 41 6 6S |° 0 לָכָאְל | 5 614079 4 *1 לע | *ל 6" 'ב; 516 8 תיִּבַה |
 51 6 mlt MSS 6 לע | 5 * prb add | ל 1 ? 6 6 'ל(לֶאְ)לע | << ft 1 6 3 תיִּבַה |
 6 ָס ויָתֹרֹוּת | << 4uמ || 6 6(->) יִרְמַהתיִּב 6.7 | 7 * 6 'ַהְל | ל-ל 91 6 6 |
 5 1 6 689 'ָתַו (66 vid ורבעתו 0/5 | 4 1 6 630 לָבָּב | 8 3 608 |
 ל 1 (prps) םּומ-- || << 6 תֶרָמשַמ רמשל | 51 6 6 ןֵכָל et trsp :ם 9 | 9 * 6 3;
 30 לכ |? 6 תיִּב | 10 = >6( | זז *1 ? 6+ 60) םירמש +6 םירעוש 61 |
 5 ? >8, ?ft dl (Sittogr = 'שדקמ) | <16 6 לע | “<°6|8 םַעַה יִנָּפְל |

 12 *1 (6( 69) 'רש.

 ו ד ee קיל לי
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 יִָי יִתאָׂשְנ ןֶּכילַע ןֶוָע לושְכַמְל לָאְרְשְידתיִבָל 'ּויָהְו םֶהיִלְּלִג יגְפל
 ל ןַהֵכְל ולא ושגיאָלְרּ :"םָנֹוע ּואְשְגְו הָוהְי יָנֲֹא ֹםֵאָנ םהילע
 םֶתובַעְוְתְו םֶתְמְלְּכְ ּואְׂשְנְוםיִׁשְדָּקַה יק"א הָשְרְקְילָּבילַע תֶשָנְלו
 ותְדְבע לכל תִיַּבַה תֶרָמְשִמ ירמש םָתֹוא ייִּתַתְנְוי :ּושָע רֶׁשֲא
 קודָצ יב םְלִה | * םיִנָהְכַהְוי וב הָשַעַ רֶׁשֲא לָכְלּ
 הָמִה ילעַמ ארנב תֹוֲעְתְּב יִׁשְדְקִמ תֶרָמְשְמתֶא ורָמָש רֶׁשֲא
 ינדַא םָאְנ םֶדָו בלח ל ביִרקַהְל יִנָפְל ּוָדמֲעְו יֵנֵתְרְׁשִל יֵלֲא וברק
 ינתרשל ינָחְלש-לֶא ּובְרָקִי הָּמַהְו יִשְְקמלֶא ואב הָמָהיֿ :הוהְי
 תיִמיִנָּפַה רַצְחֶה ירעש"לא םָאובְּב הָיָהְי :יִּתְרַמָשְמדתֶא ּורְמָׁשְו
 רֵצָחָה יִרַעָשְּב םֶּתְרַשַּב רָמַצ םָהילֲע הלעידאלו ושָּבְ םיִּתְשָפ יֵדָנְּב
 םיִּתְׁשִפ יַפְנְכַמּו םשאר-לע ּיָהְי םיִּתָשַּפ יִרַאַּפ יי :הָתיַבְו תיִמיִנָּפַה
 הָנּוציִחַה רַצָחַה לא 8 םַתאַצְבּויפ :יעְזיַּב ּורָנֲחִי אל םֶהיִנְתַמלַע ּויְהְי
 ּהָמַהדרָשַא םֵהיֵדְנְּב"תֶא ּוטְשַפִי םַעָהד .לֶא יהָנּוציִחַה רַָחַהלֶא
 םיּבָחַא םיִדְנְּב ֹוׁשְבָלְ שֶדְקַה תָכָשלְּב םֶתוא ּוחיִּנַהְו םָּב םֶתְרָשִמ
 וחלש אָ עֶרפּו חלי אל םֶׁשֲארְו>פ :םֶהיִדְנְבִּב םַעָהדתֶא ושדקידאלו
 -לַא םָאֹובּב ןֶהְדלָּ ּוְתְשודאל ןשי :םֶהיִשאָרְתֶא ּומְסְכְי םוְסְּכ
 -םָא יּכ .םיִשָנַל םָהְל וחקידאל הֶשּורְנּו הָנֶמְלַאְוָ :תיִמיִנָּפַה רַצָחַה
 ןָהֹּבִמ יהנְמלַא הָיִהֶּת רֶׁשֲא ְּנְמלַאָהְו לארי יִתיִּב עַרֶזִמ תולּותְב
 :םַעְדוְי רוָהָטְ אַמָטדןיִבּו לָחָל שֶדְק ןיַּב ּורזי יִמַעְדתֶאְוי :ּוחקי
 יִתרּותתֶאְ ּוהָטַפָשו יֵמְפְׁשִמְּב יטּֿפְׁשל ּוָרְמַעְי הָּמַה יבירדלעוא
 תמ"א :ּושדקו יֵתֹותְּבִׁש-תֶאְו ּורמשי .ירַעומדלָכּב יִתְקָתְדתֶאְו
 תֹוָחֲאלו יחָאְל תבל ןבלו םֶאְלֹו בָאְלְִא יִּכ הָאְמִל "אבי אֶל םֶדֶא

 םיִמָי תַעְבש ייִתְרָהְ ירא :'ּואָטַטְי שיִאְל הָתְָה"אלרׁשַא
 תַרְשָל תיִמיִנָּפַה רַצָתַהְלֶא ישָדְקַהְלֶא ואב םוויְבּוז :ְלורְְסִ
 יִנַא *הֶלַחְנְל םָהָל הָתְיָהְו"5 :הָוהְי ינדַא םָאְנ וְתאָטח ביִרְקִי ׁשֶדקּב

 12 171 cf) 3( | = <6)&( | 13 *1 6 6 1185 6 לֶא | ל 4 6 6 | *6
 לֵאָרְׂשִ ישדק, prb 1 6] Lv 21,22; 222.3.15 | 16 6 לֶאְו | == 6 םֶתֹועְתְּב
 עֶּת רֶׁשֲא | 14 * 6 ֹונְתַנְו | 5 <6)%( | 15 * (sic 4 | Cater 6 'ּכה | ל 6

 תיִּב | < 6 + טסו cf) 29 הָחְנִמ?) | :7 >6"(; dl? vel 1 ? הָתיִּבִמ |

 18 add? mlt MSS 69 NY] | rg = al | 22° ‘dlc ;$<  68 | ל >8(6) ; 1 48
(Kּוהְטּפָשִי  bbw? | > 0 Vrsטָּפָשמְל; א  mlt MSSל 0  | Dq24 585 ? 6 6  
 ּוהָטְפְשּו) | 25 * 7 שָפָנ |16 0 ואבי | < 1 6 nonn MSS 63 לו |36
 NB cf 6 ו 26383 ותֶאְמְט | 16 IMS 3 -רֶפְסִי | < ins prb 6 3 זֶא\

 רהט | 27 == 61 6 6(%) | 28 *=1 ל הָלֲחַנ םֶהָל הי יִהָת אלו
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 הָחְנַּמַהי9 :םָתְוִחַא יִנֲא לֵאָרְׂשְִּב םֶהָל וָנָּתִת"אְל הָנֲחַאֹו םֶתָלַחְנ
 :הָיִהְי םֶהָל לֵאָרְׂשיְּב םרת- לכו םולְכֲאְ הָּמַה םָׁשֲאָהְו תאַטַחַהְו
 םיִנַהְכל םַפיִתְוְמּורְּת למ לפ תַמּורְּת"לְכו לכ יּוכְּב-לכ תישאר

 ֲּתיֵב-לֶא" הָבְרְּב חיִנְהְל ןהכל ּונתַּת םְכיֵתְיִרֲע תיִשאַרְו היה
 פ | םיִנָהְּכַה ּוְלְכאָי אָל הָמַהְּבַה"ןַמּו ףעָהְמ הָפְרִמּו הָלֵבְנ"לַכי

 שדקוהָוהיל הָמּורֶת ֹומיִרָּת הָלֲחנְּב ץֶרָאָה"תֶא םָכְליִפַהְבּוו 45
 -שֶרְק ףלא לתרשע בחרו ירא הלא םיִרְׂשְעְו הָשַמַח ךְרא ץֶרֶאָהְמ
 תֹוָאמ שמח יׁשְרְקַהלֶא הָזִמ *הָיִהְי< :ביִבָס ּהָלּובְנְילְבְב יאּוה
 -ןמּו :ביִבְס ול ׁשֶרְנִמ הַמַא םיִׁשָמֲחו ביִבָס עָּבְרִמ תֹוָאַמ ׁשֵמֲחַּב
 םיִּפְלַא תֶרָשע בַחְו | ףַלֶ םירָשְעְו ישָמְח ךֶרא דומָּת תאּזַה הָּבִמַה
 םיִנָהּל לאה ץֶרָאַהְוִמ שרק :םיִשְדק ׁשֶרָק 'שְָּקִּמַ הָיָה
 םֹוקָמ םַהָל הָיָהְו הָוהְיתֶא תַרְׁשְל םיִברְקַה 'הָיָהְי שקמה יִתְרָׁשִמ
 תַרָשַעַו "ףךרא לא . םיִרְׂשעְו הֶׁשַמֲחַו cas ,ׁשֶּדְקַמ םיתְבל
 םיִרָשָע" הָּדְחַאל םֶהָל תִיַּבַה יִּתְרָשְמ םיִוְלל יהָיְהְי בַחָר םיִפְלַא
 הֵׁשִמֲח ּךְראְו בחר .םיִפְלֲא תׁשמֲח ּונְתִּת ריַָה תֹּוֲחַאּו :יתכׁשל
 איש :הָיִהְי לֵאָרְׂשִי תיֵב"לָכְל ׁשֶדָקַה תַמּורּת .תמעל ףֶלָא םיִרְׂשֲעְו
 שֶרְלַה-תַמּוְרִת נפלא ריִעָה .תנַחאַלְו שֶרְלַה תַמּורְתְל הֶּזִמּו הֶּזִמ
 ּךְראְו הָמיִדְק "הֶמְדְק תֶאְּפִמּו הָמָי םִיײתַאְּפִמ ריִעָה תְַחַא נפלא
 רוב ול'הָיהְי ץֶרָאָל :הָמיְִ לּובָג- לֶא 'םי לּובְּנִמ םיקלחה ידחא 'תומָעְ

 -תיִבְל ּנְּתַי ץֵרֲאָהְו יִמַעְדתֶא "יאיִשְנ דוַע ונוידאלְו לָאְרְשיְּב הָּזַחַאַל
 יִאיָשְנ םכל"בר הֹוהְי ינֹוֲא רֿמֲא-הּבפ ס :םֶהיֵטְבְׁשְל לארשי
 םֶכיֵתְׂשְרְג ּומיִרָה ּושַע הָקָדְצּו טפְׁשִמו ּוריִסָה דשְו סַמְח לַארְׂשִי
 יהי קָרָצדתַבּו קדצ"תפיִאו קֶדָצְיִנְזאָמ :הָוהְי יָנֹרֲא םֶאְנ יִמע לעמ

 תָּבַה רֶמֹחַה 'רָשָעִמ יתאַׂשְל הָיָהְי דָחֶא ןָכָּת תַּבַהְ הָפיִאָהיי :םֶכָל
 םיִרָשָע לְקֶשַהְו = :וְּתְנְּכְתַמ הָיָהְי רָמָחַהְלֶא הָפיֵאָה רָמחַה תָריִׂשֲעַו

Cp 45,8 םֶביִּתְּבדלְע | 3: 16 68 לכו |  c28 * 6 ןֵתָּנִת, 41 | 30 **1 ¢ 6  
 ז 5 61 6 4MSS Edd 39 || ל 1c 6 םירָשע | 51? איה 64 | 48 לָכ 0 היהי
 frt sic 1 | 2 prb trsp post4 | * 16 6 ₪ 8 mol ,(cf 6 | °° 6 שָדק6) |

(frt orig +63 הי הי  > | frtadd || > <63, dl | 4 * <6)%(, dl0 הָשַמַח | °°  + 
 % | < קזמ 41 | %4 פז cf( 6) ׁשֶרְנִמְלו, גו םֶשְרְקְל דקפִמ (ּפבל | 50
 הָיָהְו; 1 6 א הָיְהִי | * 16 6 תֶבָשְל םירעסל) | 6 >5; 6 ןּתְּת 6? דמָּמ) |71

D7 | %1 6 mit MSS Edd ng— | > >$, prb dl (dittogr?) |לע | *ג לת | <1  
 1 6 6 הָמַי |82 rb dl 6 $; 6 trsp in 7 ('אל 'דק) | ל 1 6 6 הָיָהְו |" 6

(cf &) | * 1 prb (cf 6) ny.לֵאָרְׂשִ יֵאיִׂשְנ | זז * זק 12 -םֶבְ  
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 לָתַׁש 'הָשָמַחְו הָרָשָע םיִלָקָׁש 'םיָרְׂשֲעְו הָׁשִמֲח םיִלָקָׁש יםיִרָשָעְי הַר
 תיִׁשָׁש ּומיִרְּת רֶׁשֲא הָמּורְּתַה יתאי :םֶכָל הָיְְי הָנָּמַה
 קוי :םיִרעָשַה רֶמָחְמ הָפיִאָה 'םֶתיִשָשְו םיִטִחַה רֶמָחַמ הָפיֵאָה
 ירמח םיִּתַּבַה תֶרָשְע רכה" תֵּבַה 'רשעמ 'ןמָשַה תַּבַה ןָמָשה
 יםיִתאָמַה ןִמ ןאָצַה-ןמ תַמַא-הָשְו5 :ירמח םיִּתַּבַה | תַרָׂשעיִּכ
 םָאְנ יםהילע רַּפַכְל םיִמְלְׁשִלְו הָלּועְלּו הָחְנַמְ לֵאָרְׂשִי יהָקְׁשַמִמ

 תאְזַה הָמורּתַה"לֶא ּיָָי ץֶרָאָה םַעָה לכי פ :הֶוהָי ינו
 ְֶסנַהְו הָחְנִמַהְו יתֹוָלּועָה הָיְהְי איִשְנַהְילַעְויז לֵאָרׂשיְּב איׂשָנַל
 הָשעידאּוה לֶאָרְׂשִי תב יֲָעֹוָמ"לְכְּב תֹותְּבׁשבּו םיִשְדָחְבּו םיִגַתַ
 דַעְּב רֶפַכְל םיִמָכְׁשַה-תֶאְו הָלּועֲה-תֶאְו הָחְנְּמַהתֶאְו תאַּפַחַה"תֶא
 ס  :לֵאָרְׂשִיזתִיִּב

 רֶקְּב"ןְּב"רּפ יחָקּת ׁשֶדֹחַל דָחֶאְּב ןושארָּב הָוהָי ינדַא ֹרַמָא"הכיפ
 ןַתָנְו תאַטַחַה םּדִמ ןַהְּכַה .חְָלְוט :שּדְקְמַהתֶא יֵתאַטֲחְ םיִמָּת
 :תֹוזְמ-לע חבל הָרָזעָה תֹונּפ עֶּבְרַא-לָאְו תִיַּבַה יתזּוזמילֶא

 שיאמ* ישדֹחב הָעְבָשְב ישע ןֵכְו>* :תיִמיִנָּפַה רַצָחָה רעש
 פוי רֶׂשֲע יהָעְּבְראְּב ןושארֶביי :תִיְּבַה-תֶא םָּתְרַפַכְו יֵתַּפִמּו הגש
 הֶשַעְוי ;ילָכָאְ תוצַמ םיִמָי 'תֹוֲעְבְׁש נח חַסָּפַה םֶכָל הָיָה שדחל
 תַעְבשְו3 :תאָטַח רֿפ ץֶרֶאָה "םעדלּב דַעְבּו ֹודֲעַּב אּוהַה םוּב איִׂשָנַה

 םיִמיִמּת םיִליִא תעְבְׁשְו םירֿפ תעְבְׁש הוהיל הלוע הָשעְ ֶֹהרַמִ
 הָפיִא הָחְנִמּו+ :םויל םיִזַע ריִעָש תאָּטַחְו יםיִמָיַה תַעָבְׁש םוילי

 הָשַמַחַּב ייִעיִבָשּב :הָפיִאָכ ןיה ןְמַׁשְו הָׂשֲעַי ליֵאָל הָּפיִאְו רפל
 'הָלֹעְּכ תאָטַחַּכ םיִמָיַה תֶעְבַש הָכֲאָכ הֵׂשֲעַי גתְּב שֶדַֹל יי רֶׂשְע
 ס  ןָמׁשִכְו הָחְנּפַכְ

r2b: 20+25+15=60 ,ש = ז הנמ sed prb cp | *1 6 6* הָשמַח | "1 
  | 14 ** prbתי-  | * 16 Vrsהֶרָשַעַו | < 1 6 65* םיִשָמַחַו | 3 * 6 'זָו *6 6
add || * 1? תיִרָשַע cf 11° | = dlc 6) )1 רפח) | %16 ע 6( 3רּפַה || 15 * crrp? 
ins ? -הָמּורְּת 6 6 | ל >8; 1? 6 6 תוחְּפָשָמ (6*-- לְּכִמ | < 6 םֶכ | 
16 * <6)%(, crrp ? 6] ל-ל | ל-ל 1 prb (cf 6( :תֶא (ןתִי) ות vel c 92? ומיִר | 
r7 *16 11155 הָל-- || ל 16 4oMSS Vrs ִבּו' | 18 * 1 plurc 6 61 20 | ל lvel 

 | לע || ל 16 21155 689 תוז--  | 9 51 6 ca 302155 6אָטַחְל  velc 6םֶת--
 | :1לע |83 ןֶּפַה 'פ | 20 * 3 'ַעַי, הָשַעַ | ל-ל 1 6 6 ׁשֶדֹהַל דָחֶאְּב יִעיִבָשַּב

> 2; cf 6 | 21 * pצps ,הָשָמָמּב sed iמs ? ל " רַשע 'חבו קס חספה' || * ve 
 | (תֹוּצַּפַהל) חַסָּפַה גַח || = 16 115 טז תַעְבַש | %1 6 63 ּולכאת  dl vel 1טצפ)

 'בו | *>6 )8 | 1063 כ  | 24 <5, d? | 25 *68'מיה 'ש ₪ 61 ;8> -* 23



 8324 לאקזחי 16—46,1

 םידק הָנְּפַה תיִמיִנָּפַה רַצָחָה רעש הוהְי יָנֲֹא ֹרמָאהָכי 6
 שֶדְחַה םֹיְבּו חַתָפִי תֶּבַשַה םִיְבּו הֵׂשעַמַה יֵמָי תַׁשַׁש רּוֹנָס הָיָה
 תזוזמ-לע ד דַמֲעְו ץּוחְמ רַעשַה *םלוא ָךֶרָד איִשּנַה אָבּוצ וַחָתּפַ
 ןתפמדלע הֶוֲחְּתְׁשהְו ויָמְלְׁש"תֶאְו ותלוע"תֶא םיּנהְּכַה ּוָשְעְו רעָשה
 ץֶרֲאָה-םע וֲחַּתְׁשַהו :בָרֲעָה"רְע רֶגָסיאְל רעָשהְו אָציְו רעָשַה
 -רַשַא הָלֹעֲהְוצ :הָוהְי יִנָפְל םיִשְדָחַבּו תֹותָּבַׁשַּב אּוהַה רעְׁשַה חַתּפ
 :םיִָּת לאָז םמיִמּת םֵשָבְכ הע תָבַשַה םְֹּב הוה איִשְגַה ברק
 :הָפיִאכ ןיק מש ודי תַתְמ 'הָחְנִמ םיִָׂבּכַכְו ליִאָל הָפיִא יהָחְנִמּו

 יםיִשְבְכ "תָשָשְו 'םָמיִמָּת רָקְּבְַּבי רפ שֶדחַה םיְּופ  ם
 הָחְנִמ הָשַעְי ליָאְל הַפיִאְו רֿפל הָּפיִאְו ני יםָמיִמַּת לוַאָ
 רב איִׂשָנַה אוָבְבּול :הָפיִאָ ןיִה ןַמְׁשְו ודי גיִׂשַת רֶׁשֲאכ םיִׁׂשְבּכַלְו
 הֶוהְ נפל ץֶרָאָה"םע אֹובְבּופ :"אָצָי וּכְרַדְבּו אובָי רַעָשַה יםלוא
 בֶנָנ רעש אצי תֹוֲחַּתְׁשִהְל ןופצ רעש ר אָּבַה םיִדֲעֹוּמַּב

 רעָשה רָב בּושי אל יָנּפְע רעש "רד אצו בֶגָנ רער אָּכהְו
 אובָי םָאּובּבי םֶכותְּב איִׂשָנַהְוופ :'ואצי חְכָנ יִּכ וב אָּבירַׁשַא
 רָפַל הָפיִא הָחְגִמַה הָיָהְּת םיִדָעוְמבּו םיִגַחְבּויי :'ואצָי יםָתאֵצְבּ
 -יִכְנ* פ :הָּפיִאָל ןיק ןָמָשְו ודי תֶתַמ םיִשָבְכַלְו ליַאָל הָפיִאְו
 -תֶא ול חַתָפּו הוהיל הָבָדְנ םיִמָלְׁש"ֹוא הָלֹוע הָבָדְנ איִשֶּנַה הָׂשֲַי
 הֵׂשעַי רֶׁשֲאּכ ויָמָלְׁש-תֶאְו ֹותָלֹעתֶא הָשָעְו םיִדָק הָנּפַה רעָשַה
 ֹותָנְׁשְדְּב שבב :ותאַצ יֵרֲחֲא רַעְׁשַהתֶא ךגָסְו אָצִיו תֵּבְׁשַה םֹויְּב

 :יוִתא הָעַעַת 'רֶקבּב רַקְנּכ הָוהיל םויל הלוע יהׁשֲעת םיַמ
 תיִשיִלָש ןָמָשְו הָפיִאָה תיִשש 'ָקּבַּב רֶקָבַב ויִלָע יהָׂשֲעַת הָחְנַמּויי
 יושענו5 :דיִמְּת 'םָלוע 'תוקִח הָהיִל הָחְנִמ תַלָּפַה-תֶא סָלֶל ןיִהַה
 פ  דיִמְּת תַגֹוע 'רקְּבַּב רקּבּב ןמָשַהְתֶאְו הָחְנְּמַה"תֶאְוׂשֶבָּכַהיתֶא

 יותָלחְ ויָנְּבִמ ׁשיִאְל הָנָּתִמ איִשְּנַה ןתודיכ הֹוהְי ינדא רַמָהֶכי
dl proc5 * 34-הָשַעַי | *  | Cp 46, 2 * cf 407% | * 6369 vid jn 

QV Vrs Dn | 5 QF FW | ins6?( | 6 °° >6 605 || ל 1 6 76155 ($ 
 prb 6 3 םיִמיִמִּת || < 1prb 6 63 םיִמְּת | * >5, 6(; vel dl (cf 4) vel 1 הָשַעי

plus rooMSSואצי || ף * 1 ןופצ | ל 1 6  KO8 * 60 2* | ל  | (cf 7°) | 7 6 tora 
 Q Vrs NY) | ro ** 3 וב אָּב רֶׁשֲא רֶעָשַּב | ל 16 34155 69 אי | 12 6

pc 11550(680 'ַעי | * >6 || %% >8; 1 6  G(X) 4 5 | 13 *1 6 nonn MSS 
nonn MSS Vrs pn |64 'ַעָי | 14 * 1 6 21155 689 'ַעי | ל >6 | 5 1 6  

>3MSS 6 |ל  || K cf 56 Wy), 06" 61 9( 'V 6 ? syn8 >668) | 15 *1 6  
63h.16 3:16  
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 וּתְלֲחַּנִמ הָנּתִמ ןֵּתוהיִכְויז :יהָלֲחַנְּב איה םֶתְזֲחַא הָיָהִת וינָבָל איָה
 יֹותְלֲחַ ךא איִׂשְנַל 'תָבָשְו רורְּדַה תנְׁש-דע ול הָתְיֲהְו ויָדְבעַמ דַחַאְל
 םֶתְנִחַאַמ םְתֹנּוהְל םַעָה | תלֲחּנִמ איִשָּנַה חלידאְלְוא :הֶיְהִּת םֶהְל ויִנְּ
 :ותְנִחַאְמ שיָא יִּמַע וצפְידאל רֶׁשֲא ןַעָמְל ויָנְּב"תֶא לָחְנ ותנְחַאְמ

 שָדְקַה "תוָבשלַהלֶא לַעָשַה ףַתְּכְלַע רשא הּובמַב יִנֲאיִביַנפ
 :"הָּמִי םַתָכְריּבי םּוקָמ םָשדהַּנַהְו הָנֹופְצ תונפַה 'םיִנֲהְּכַה-לָאי
 םשֶאָהדתֶא םיִנָהְּכַה םש-ּולָשבִי רֶשֲא םוקָמַה הֶז יֵלֲא רָמֲאו>
 רַצָח הלא איצוה יִתְלְבל הָחְנִּמַה-תֶא ּופאי רשֲא תאָטַחַה תֶאו
 הָנּוציִחַה רְצְחָה-לֶא יָנֲאיִצְוַנ>ו :םֶעָהתֶא שקל הָנּוציִחַה
 רַצָח רַצְחֶה ַעֹצָקַמְּב רַצָח הָגַהְו רצָחָה יעוצקמ תַעֵּבְרַא-לֶא יִנְרְבעיַ
 'םיִעּבְרַא *תורטק תֹוָרֵצֲח רַצְחֶה תֶעֹצְקִ תַעַּבְרַאּבצ :רַצֲחַה עֵצָקַמְּב
 ירּוטְויג :יתֹועְצָקַהִמ םּתְעַּבְרַאל תַחַא הָּדִמ בַחְר יםיִׁשלׁשּו ךרא
 תוְריִטַה תַחָּתִמ וׂשֲע תֹולְׁשַבִמּו םָּתעּברַאל ביִבָס ימֲהְּב ביִבָס

 יתרָשְמ םָשּולשבְי רָשַא םיִלְׁשבְמַה תב הָלא יל רָמאְיַוי ביס
 :םַעָה חָבֶז-תֶא תיָּבַה

 ןַּתְפִמ תַחַּתִמ םיִאָצְי םִיִמ"הּנַהְו תַּכַה חַתָּפילֶא יִנֵבְׁשִיוו 7
 ףְתּבִמי יֹתַחַּתִמ םיִּדְרי םִיָמַהְו יםיִדָק תֶיַּבַה יִנָּפִדיִכ הָמיִדָק תּיַּבַה
 נבו הְנֹופְצ רעש יְנֲאיִצופנ> זמ בֶנּנִמ תיִנָמִיַה י'תִיַּבַה
 םיִּכָפְמ םִיַמ"הַּנַהְו 'םיִדָק הָנּוּפַה יִּדָרָּר ץּוחה רַעָשי-לֶא ץוח רד
 ףֶלֶא דָמָיַו וָדָיְּב וקו 'םיָדָק שיִאָהד"תאַצְבּ :תיִנָמְיַה ףַתָּכַהְְוִמ
 םִיַּמב יִנַרְבעַיו ףֶלֶא דָמיוּ "ייפ ימ םִימב "יִנָרְבַעַיַנ הָמָאָּב

 לחג" ףלֶא דָמו :םִָנְתִמ יס גָרבֲעיו ףֶלא דָמו םִָכרּב 'םומ
 :רבעיאל רֶׁשֲא לח ּוחָׂש ימ םִיַמַה ּוְניִכ רָבֲעַל 'לָכּוא-יאְל רֶׁשֲא
 :לֵחָּנַה תפָש-'לע יַנֲבְׁשיו יִנֵכְלֹויַ םָדֲאְב תרה יֵלֲא רמאיוֿפ

heו הָבָׁשְו |  b6 ַחֵנְּב (6*% םֶת--) הֶזחַא | ד * 608% 5 | Bלא <;  
cf GSE jl2 ִׁשָל | לן 'יהֹּכַל ר7ׁשֲא  n2— | 18 dlc 6 6%( | Ig *1(cf63  

 prb 6 א םֶתָּבְריְּב ; 6 טוס GMS) + א016 (.0dA = ? )המ( Tֶרָּפָנ | 20 1
cf 22 ||2 תע-- r 1 prbופאי 6( 3 |  vel 6 6 DQ), vel WN et ins DW post 

frt ins 6 6 np | 5 sic 41; dl 6 680 | 23°1ל  | cf Hier ABQD22 +1 6 68  

 תל תֹוריִטְו; cf 68? | ל 1 64 ₪ םֶהָל (ץe!? םֶתּוביִבְסְ) | < 1 תשע | 24 5
 יִתָּב | Cp 47, ד ** >8, frt add |? dl 6 659| = 6 'ָּכַהַמ | 2 **1 ? דלֶא
 רה ץּוחמ ; in 4! trsp (cf 63( 'רד post Bn || * 1 prb הָמ-- | 3 * 1 קזמ אָציִו
 שו ? יִנָאְצִניַנ | ל 66 ? םֶדְקַמ; 1? (הְגָמרקה | < 6 רבעי | 4 8 א; 1? םיִסַּפ |46

  1 6 8 6 | > 6 6] 3%; insc 12155 369 DQ | 5 = 6 nilל |35 6
nisi Nb] | ל 3MSS 6 613 וי' | 6 * <6)8(; dl? || ל > mlt MSS Edd; Or ל" 
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 ₪ לאקזחי 4779

 רָמאָיַופ :הֶּזִמּו המ רָאמ בר ץע לחנה תַּפְׂשִילֲא הֵּנַהְו ייִנָבּושָבז
 הָבְרְעֶה-לע ורְריְו הָנּומְדִּקַה הָלילְנַה-לֶא םיִאָצוו הָלֲאָה םִימַה ילֶא
 שָפְנלָכ הָיָהְופ :םִימַה אפרו יםיִאָצּומַה הָמיַהי-לֲא הָמיַה ּואָבּו
 הָנְּדַה הָיָהְו היְחִי יםילחנ םש אובי בשא ולא ץְשיײרׁשא והָּיַח
 אובְידרָשַא ל יו "גאַפָרְיְ "הָלֶּאַה םיִמַה הָמָש ּואָב יִּכ דֶאְמ הָּבַר
 םִִלְגָ ןועדדעו יד ןיעמ "ינו ויל יודָמַעי "יָיָהְוו :לַחְּגַה הָמָש
 לרָנַה םִיַה תֶנְדִּכ 'םֶּתְנְד יהיה הנמל ּףיַהְי םיִמְרֲחַל ּוֵמְׁשִמ
 לַחּגַהלַעְ :ּונָּתְנ חַלָמְל ּואָפָרְ לאל ויֵאָבְגּו יוָתאֹצְּבז :דֶאְמ הָּבַר
 םתְידאלְו ּוהלע לובודאל לָכֲאֿמ-ץעלָכוהנִמּוו הֶּנַמ ֹוִתָפְׂשִ לע העי

 וירפ נו םיִאְוְו הָּמַה ׁשָּדְקִּמַהְןִמ ויָמיִמ יִּכ רַּכבָ וישְָחְ ויָרַּ
 פ  :הָפּורְתָל ּוהֲָעְו לָכֲאָמְל

 ץֶראָה-תֶא ּולַחְנְתִּת רֶׁשֲא 'לּובְג יהַּג הֹוהְי ינדַא רַמָא הָּכי
 שיא ּהָתֹוא םתְלַחְנּו :"םיִלְבֲח ףסויל לֵאְרְׂשִי יִמְבְׁש רֶׂשְע ינָשְל
 תאְּנַה ץֶרֶאָה הל םֶכיִתְבַאל ּהָּתְתַל יִדָידתֶא יִתאָׂשְ רֶׁשֲ ויֵחֲאְּכ
 לורה סָיַהדִמ הָנֹופִצ תַאְפַל ץראה לּובג הָזְופ :תָלֲחנְּב כל
 לבן רֶׁשֲא יםִירבס הָתְּבויתַמֲחי> :הָדָרְצ 'אובָל ןְלְתָח יִָּבְּרַה
 היַהְויז :ןָרוַח לּובְּג-'לֶא רֶׁשֲא ןוכיִּתַה רצָח" תַמֲח לוב ןיִבּו קׂשַמַּד
 'תַמֲח לּובְנּו הָנּופציוןופצְ שמ יִלּוְבְּג ןזניע רַצֲח םִיַהְדְןַמ לּובְג
 קָשָמּד יּבַמּו ןרוח "יבמ יםיִדְק תֶאָפְוא :ןופְצ תַאְּפ 'תֶאְו
 ינומְדְקַה םָיהְד לע ילָבגִמ ןּויה לאש ץֶרֶא ףןיֵּבִמּו דָעְלִּגַה ןיִּבִמּ
 -דע רָמָּתִמ הָנֹמיּת יבְננ תַאפּוופ :הָמיִדָק תַאּפ *תֶאְו יּוּדַמָּת
 :הָּבְנִג הָנַמיַּתדתַאּפ תאו לודָנַה םִיַהלֲא הלחנ שנק *תובירמ מ

  Talןל - 4% - 1

 7 * ?crrp;l יִנָביַשיַו ₪6[ 6* | ל 1 6 6 לע | 8 = D crrp; prpsיִצּומֲחַה םיִמָה
 613 | 16 ואָּפ--; 05505 -- | 0 *166 לע | *16 ץ לַחַּנַה | 3+ םיִמַה|
 6-6 <$; dl (dittogr) | ro *1 6 6 'עְו; K ּודמעי 0 'ע | * mit Mss יד | 1

(cf 3)ויָמיִמ (סספ) 6 ויהי)() | 1 2  dub (1 AJ); prps6 659 הָיְהִי | 5 >5;  
 הָתיָהְו | fle 5(6%?) ּותָנְד | זז * 0 ויִתוצְּב א ותאָּצַּב | * 8 0: אלו | 12 06
 הָיָהְו | 13 * 1 6 nonn MSS 9 - | °13ה | = add (1 prb 6 89 Dילבמ) |

iAiau, prpsל 6 --  || ins 6 6 npn cf 16. | 160 6 sed prb dl15 +1 'ד | ל  
cf 17; 48,1 Nu 34,9 |6( ([נ-) ןזניע הָרֵצָח,  cf 25 5 | =° 1 (prps cfםֶליַח  

velצו ' ‘aח ' dl?; prps velגג | ל 1 הָנּופַצ | = >6(, ' lft616 6 לע| 17  
 'ח 'נ יֵנְפ"לע onn MSSת cf 48,1 || %1 6 3 תאז || 18 * קזק+רֶׁשֲא ןוניע רַצַחַמ
 prb sic 1 | 1c 6 ןיִּב | < 'ִבּו | 41? 6 680 ליִּבְגַמ | * 1c תסממ MSS 9 דע |

lc nonn1 * >3 | ל g6 1 6 8155 63 תאז |  | cf 66 nn, cf1911 6 8  
 Mss sv תַב-- | 1c 8MSS 63 תאז



47,20—48,14 EZECHIEL 827 

 תאז תַמֲח אֹוָבְל חַכנ-רַע לּובָנִמ לּודָּנַה םִיַה םִיזתַאַפו>
 :לֵאָרְׂשִי יִמְבשְל םַכָל תאְּזַה ץֶרֶאָה-תֶא םפְקלַחְי :םיתַאָּפ
 -רֶָשַא םֶכְכֹוְתְּב םיִרּנַה םיִרגַהלּו םֶכְל הָלֲחנּב ּהָתוא לת יהיָהְו>
 לפי םֶכְּתִַא לֵאָרְׂשִי יָנְבִּב חָרְזֲאַּכ" סל ּויָהְו םֶכְכותַּב םיִנָב ודלוה
 וָּתֶא רֵּנַה רֶנרֶשא טְבְׁשַב הָיָה :לֵאָרְׂשִ יִטְבָש ָךֹותְּב הלחנְב
 תומש הָלֲאְוי 8 פ  :הֶוה_י יָנֲֹא םֶאְנ ותָלֲחנ נָּתִּת םֶש
 ןָניע רצח - תַמַחאוְבְל ןלְתַחִּרּ לאי הָנֹופְצ .הצקמ םיִטְבְׁשַה

 ה "סה םיָרָקיתַאְפ .לדויָהְ תֶמִח ךֶיילָא הָנֹוְֿצ קמ יל
 ולעְו :דָחֶא רֶׁשֲא הָּמִי תֶאָּפ-דע םיִדָק תֵאּפִמ ן ּוֵָנולֲעְוי :דָחֶא
 לּובְנילַעְוי :דָחֶא ָלָּתְפַנ הָמִי-תאָּפירַעְו הָמיִדָק תֶאַּפַמ רָשֶא לוב
 הָׁשֵנמ לּובָג ילַעְופ :דָחֶא הָשַנְמ הָּמיתַאָּפ"דַע הָמָדְק תֶאְּפִמ יֵלְּתְפַ
 תֶאְּפַמ םירְפֶא לּובָּנ ולֲעְו :דָחֶא םִָרָפָא הָמְי"תַאָפרַע הָמָדָק תאְּפַמ
 םיִדָק תֶאְּפִמ ןֵבּואָר לוֵבָנולעְוו :דָחֶא ןְבּואְר הָּמְי-תֶאְּפידַעְו םיָדָק
 -דַע םיִָק תַאְּפִמ הָרּוהְי לּוָבְנ לַעְו* :דָחֶא הָדּוהְי הַמיתַאְּפירַע
 בַחֹר ףֶלַא םיִרָשָעְו הָשָמַח ּומיִרּתרַשַא הָמּורְתַה הָיִהִּת הָמָי תַאְּפ
 שָּדְקִמַה הָיָחְו הָמְָיתאְּפִדדַע הָמיֵדָק תֶאָּפִמ םיקֶלחַה דַתֵאַּכ ְּךְראו
 הָשמח ףרא הוהיל ּומיִרְּת רֶׁשֲא הָמּורְּתַהפ :הָכֹותְּב
 שדקה-תמּורת הָיִהְּת Roo :יםיִפְלַא תֶרְׂשֲעי בַחְרְ ףל םיִרְׂשֲעו
 םיֿפְלַא תְרָשַע יבֲחְר הַמיְו ףֵלָא םיִרְֲׂעְו הֵׁשִמֲח הָנֹופְצ ֿםינֵהְּכַל
 ףלֶא םיִרְׂשֲעְו הָשָמַח 'ְּךֶרא הְּבִנְו "םיִפְלַא תֶרָשע יב הָמיִדָקְו
 רֶׁשֲא קודצ ינְּבִמ ׁשְּדְקְמַהי םיִנָהְְליי :ֹוכֹותְּב יהוהְי-ׁשּדקִמ הָיָהְ
 ּעָּת רָשאּכ לֵאְרְׂשִ יִנָּב תֹועְתְּב עת" רֶׁשֲא יִּתְרַמַׁשִמ ורמש
 -ילֶא םישדק ׁשֶרָק ץֵרָאָה תַמּורְּתִמ יהָיַמּורְּת םֶהל הָתְיְהְו :םיולה
 ףֶלָא םיִרָשַעְו הָשָמַח םיִנָהְפַה לוּ תמעל יםיְוְלַהְנ ?םיולה לוב
 בַחֹרְו ףלא םיִרְׂשֲעְו הָשָמִח ראי םיִפְלֲא תֶרָשע בֵחְרו ּךְרא
 תישאר רובעי אָלְו ירמי אָלְו ּונַמִמ ְרּכְמייאָלְוצ :יםיִפְלֲא תֶרׂשע"
 20 1? 6 6S ליִּבנַמ | 21 >3 | 22 * 61 (69(=; םָּתְלַפהו ? | * >3 1 65 $
 50 יִנָכַּכ | 41 6 36 ולפי | Cp 48, **1 םִיַהְְִמ cf 47,17 || * 1 קזט 6 3[

cf 6 et 358]9% לע | 5% 6 ; 1 קזט הָּמִיתֶאְּפ-דְעְו הָמיִדָק תַאַּפִמ לּובְּגַהד לעו  
cf ier | ro * >6, prb add |לא םיִרְׂשֲע  ia4.5.7.8|9-l2.1 דעו  

sic 4;ֶקַה רַהְו | זז = 1 6 656 'ַּב םיִש-- | 12° w6  >> || prb addל >63,  
 | 6 5MSS cf 36 הָמ-- | | לע | 14 516 69 לו | * 1 לפה 416 | <<16 6
 ףֶלֶא םירשע | 14 *16 65 אל | *1 6 8 ורמי | < 16 3 ּורבַעַי (א רובעי 0

 ריִבַעַי).
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 828 לאקזחי 48,15--29

 -לַע בָחרְּב רָתֹוּנַה םיֿפְלַא תַׁשֲמֲחויפ :הוהיִל שֶרְקדיִּ ץֶרָאָה
 הָתְיָהְו שָרְגַמְּ בשומל ריָעְל אּוה"לֶה ףֶלֵא םיִרְׂשֲעְו הֵׁשַמֲח יִנּפ
 תעברו תואמ שמח ןוֿפְצ תַאְּפ ָהיֶתּוּדִמ ּהָלַאְוי :הכותב ריִעָה
 יִתַאָּפַמּ םיִּפְלִא תַעַּבְרַאְו תֹואַמ ישמח שָמִח בֶנֶנדתֶאְּפּו םיִּפְלַא
 תַעַּבְרַאְו תוֶאְמ שמח הַּמי-תַאפּו םיִּפְלַא תַעְּבְרַאְו תֹואַמ ׁשֵמֲח םידק
 םיׁשְמֲח הָּבְנֶנְו םִיַתאָמּו םיִׁשִמֲח הָנֹוּפִצ ריעל ו ׁשְרְגמ הָיָהְוול ו
 רֶתּּנַהְוי :םִיָתאָמּו םיֵׁשְמֲח הָמְיְו םִיתאָמּו םיִשמח הָמיִלְקְו םִיָתאָמּו
 םיִפְלַ תֶרָשעו הָמיִדָק םיִפְלַא תֶרׂשֲ ׁשרקַה .תַמּרְּת תַּמִעַל ְךֶראּב
 ידְבְעְל םֶחְלְל יהתֲאּוִבְת הָתְיָהְו ישֶדְקַה תַמּורּת תַמָעָל היָהְוי המ
 הַמּורְּתַה"לּכ 9 :לֵאָרְִׂ יטבָש כמ a ריִעָה ידָבעָהְו :ריִעָה
 -תֶא ּומיִרָּת יתיִעיִבְר ףלא םיִרָשַעְ הָשְמָחְּב ףלא םיִרְׂשְֲ הֵׁשַמֲח
 והָּנַמּווהְּנִמ איִשָּנל רָתוּנַהְויי = וריִעָה תּוֲחַא-ילֲא שֶרַפַה תַמּורת
 ולא םירשעו הָׁשִמֲח יִנָּפְילָא יריִעָה תגִחֶאלְ ׁשרָּקַה- תַמּוְֶתַ
 -ילע ףַלֶא םיִרְׂשְֲ הֶׁשְמֲח יגֿפ-לע הָמיְו המי לובש יהָמּורְּת
 תִיַּבַה ׁשּדְקַמּו שֶדְקַה תַמּורַּת ּהָתְיָהְו יאיׂשגַל ל מע המ לוב

 יאיִשָנל רש ּוְָּב ריִעְה יתוֲחֲאמּו 'םיולה יִתוחאִמּוצי :יהָכותְ
 :יהָיְהְי יאיִׂשנַל' ןִמְיְּב לּוָבְנ ןיבּו הָדּוהְי לּובְני יב הָיהְ
 ולֲעְו :דָחֶא ןֵמינּב הָמָירתַאְּפ-ִדִע הָמָדְק תַאְּפִמ םיִטְבשַה רֶתָיְוי
 לבג ילעְו5 :דָחֶא ןועְמש הָּמְי"תַאְּפ"רַע הָמיִדְק תֶאְּפִמ ןִמְיְנִּב לוב
 לבג ולעו :דָחֶא רֶבשָשְו הָמְיתַאְּפִִדִע הָמיִדְק תֶאְּפִמ ןועְמְש
 ןְלּובְז לּובָּג ו לַעְויז :דָחֶא ןְלּובְז הָמי"תַאְּפ"רַע הָמיָרָק תַאָּפִמ רֶכְשָשי
 יב תֶאָּפֶלֶא דג לוב עו :דָחֶא רג הָמִי-תַאְּפ"רַע הָמָדָק תאּפִמ
 :לוָדְגַה םיה"ילע הלחנ שדק תָביִרְמ ימי רַמְּתִמ 'לּובְג היָהְוי הָנָמיֵּת

 םֶתקְלחַמ הלאו לֶאָרְׂשִי יֵבְׁשִל הלֲנִמ וליפת"רשא ֶרָאָה תאי
 ס | :הֶוהְי יִנדַא םָאְנ

15 Q וכּותַּב | 16 * dl 6 4 (dittogr) | ל 1 6 6195 i | 18 ** prb dl 
(dittogr) --קזק (91 + הּנִחַאַל) ריִעָל הָיָהִי | ל 38(0) ות=; א(6) ּהָת | 19°6 

 ! veוהדבעי) | 20 *?; >5; 1? תַעַּבְרִמ  (plur MSSל 1 6 6 ָה-- |  pro 1ידע,

 הָמיִדְק ןי*ולע|י>(prps) 6(  prbלע || 21 * גמve? 5 ) Wהָעּובְר | * 1 תֶאְו
 הִיָהִי | < 0 ךכ--|[ ?  || > 16 6 nT || * 66דע  ; dl | %16 nonn MSS 664₪ףאס6)

 ) (cf 2דעו  | > 6 plur || 9% <5; prb add || 23 1קופ 'חַאו | * 1 ? שדְקַה ]* 22
id 24-27 | 88 ן b-b 1 prb ּגַה' )3 =) nn )65 finis eius) | © 2MSS 
 ַנְּב.  | 29 1 c 31155 60דע; 1? לע; 6 'מו | %1 6 21155 6 דע +30
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 םיִפְלֵא תַעְּבְרִאְו תֹוָאַמ שמח 'ןוֿפְצ תֶאָּפִמ" יריעה תַאְִּּת הָלָאְו
 הָשּולָש 'םיִרְעָש ילֵאָרְׂשִי יִטְבַש תומָש-לע ריִעָה יִרעָשְויי :הָּדִמ
 "לאי :דָחֶא יול רעש דָא הָדּוהְי רעש דָחֶא ןבּואְר רעש יהָנּופצ
 ירַעָשְו השלש םיִרְעׁשּו יםיֿפלַא תַעְּבְרַאְו תֹואַמ ׁשֵמֲח הָמיִדְק 'תֶאְּפ

 ׁשֵמֲח הָּבנָנ-תֶאְפּוי דָחֶא ןָד רעש דָּתֶא ֹןמנְּב רעש דָמֶא ףסוי
 רעַׁש דָחֶא ןועְמש רעש הָשלֶש םיִרָעְּׁו הֶּרמ םיִפְלַא תַעְּבְרִאְו תואַמ
 תַעָּבְרַאְו תואמ שָמֶח הָּמי-יתַאָּפי :דָחֶא ןְלּובְז רעש דָחֶא רֶכשָשי
 רעש דָחֶא רַשֶא רַעָש דָמֶא דג רעש הַשלָש יםָהיִרעָש 'םיִפְלַא
 :יהָמְׁשו הָוהְי םּויִמי ריִעָהְםְשְו ףְלִא רשע הנֹמׁש ביִבָס 5 :דַחֶא יִלָּתְפַנ

30 * cf 31° || ל-ל [ prb n)iloy פו' | 31 ** trsp prb in 30 post ריִעָה | 
  exc (cf 30.33 3) Tp | Sle 6 58ל |  | > add | 32 ** 1 prb BA'שג 51
Vrs ש' | 34 *1 6 nonn MSS Vrs '®1 | ל ins 6 68 mֶּמ | * 1 6 63 Dִוּשׁעֵר | 

35 7' cnp?; 1? ּהָמַש הוהי ריע cf 6 et Jes 60,14. 

+ 



HOSEA. עשוה 

 םֶתוי הי זע יִמיּב יִָאְּבְרְּב עשוההלֶא הָיָה רָשאו הָנהְְדרַבּרי 1
 :ילֶאְרְשי למ שָאייְּב םֶעְבְרי יָמיֵבּו הָדּוהְי יבלמ הָיְקְזִחִי זחֶא
 .עָשוה-לֶא הוהְי רָמאיַו , יעָשוהְּב הֹוהְי"רָּבְד תַלֲחתיי

 םיִנּונְז יָדְלְֵו םיִנּונְז תֶשֶא ל"ח ל
 :הָוהְי יֵרֲחֲאַמ ץֶרָאָה הָנְזִת הָנֶזיִּ

 הָוהְי רמאַנצ :ןּב ול-דלתו רהִּתַו םִיְָבְּדתַּ רַמָּג-תֶא חקינ ליר
 ויָלֵא

 טַעְמ דוָעְדיִּכ .לאָעְרֶזו מש אָרְ
 אּוהְי תִיְּגזלַע לאָעְרֶזְ יַמְּד"תֶא יּתְרְקְפּו
 אּוהַה םִוִיַּב הָיָהְו :לָאָרְׂשִי תיּב תּוָכָלְמִמ יִּתְַּׁשַהו
 :לאערזו קֶמָעְּב לֵאָרְׂשִי תֶׁשְקְתֶא יִּתְרַבָשְ

 ול רַמאיַו תַּב דֶלִּתַו לוע רַהָּתוֿפ
 דוע ףיסוא אל יִּכ הָמָחְר אל ּהָמַש אָרְק
 :םהְל אָשֶא אָשְניִּכ לֵאָרְׂשִי תיִּבדתֶא םֶחרַא

 םֶהיַהְלִא הוה םיּתְעַשוהְ םחרא הָדּוהְי יתיַּב-תָאוזי
 :םיִׁשְרפְבּו םיִסּוסְּב יהָמַחְלמְבּו : בֶרַחְבּו תָשְקְּב םָעיִשוא אלו

 רָמאפ :ןּב דַלָּתַו רַהָּתַו הָמֲחְר אל"תֶא למנת
 ס | :'םֶכְל הָיִהָאחַאל יִכֹנֲאְו ימע אל םָּתא יִּכ יַּמַע אל ומש ארק
 םיַה לח לֵארְׂשִיוגְּב רּפְסִמ הָיָה: 2

 רַפָסִי אָלְ דמיחאל רֶׁשֲא
 םָּתַא מעדאל םָהָל רֵמֲאי-רְׁשַא םֹוְקְמַּב הָיָהְו

 :יָח-לֲא יגְּכ .םֶהָל רֶמֲאי
Cp 1, r= prb add redact (al 295 add habent) || 2 ° sic mlt MSS 

(interv) | 3 Var רהתו || vs 7 ada? | 7 * 6° יִנָּב | ל ₪ 1 | ף 1 םֶכיֵהלֲא 
cf 64244 Origen Aug || Cp 2, 1--3 prb add; al trsp 1--3 post 25. 
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 וְָחַי לֵאָרְשִיגְבּו הָדּוהְיינְּב ּוצְּבְקִנְו
 דָחֶא ׁשאָר םֶהָל ּומְׂשְו
 :לאַעְרְזִי םוְי לֹוָדָנ יִּכ ץֶרֶאָהְְִמ ּולָעְ
 :הָמֲחְר יםְכיֵתּוחַאלְו ימע "םֶכיַחַאְל ּוָרְמֲאצ

 "השיא אָל יִכנָאְו יִּתְׁשֲא אל איָהיִּכ ּוביִר סֶכְּמַאְב ּוביָר

 :ָהיִדָש ןיבִמ ָהיַפּופַאנְו ָהיֶנָפמ ָהיִנּונְז רְְֶ
 הָדְלּוה םווְיְּכ ָהיִּתְנצַהְו הָּמְרִע הָּנַטיִשָפִאפ5

 :אָמַצַּב ָהיִּתַמֲהו היצ ץֶרֶאַּכ ָהתְׁשְו  רֶבְדְמַכ ָהיֶּתְמְשְו
 :הָמַה םיִנּונְז יֵנְביִּכ םחרא אל היִנְּב"תֶאְוֿ
 יֵבֲהֲאְמ יִרָחֶא .הָכְלֲא הָּרְמֲא יִּכ םָתָרֹוְה הֶשיבוה םֵּמֲא הָתָנְז יִּבז

 :ייוקְׁשְו יִנְמׁש יּתְׁשִפו יָרָמַצ יַמיָמּו יִמָחְל ינְתְג

 םיִריִסַּב ְךָכְרּותֶא ָּךָשיִנְנַה ןֶכָל
 :אָצְמִת אל ָהיָתֹוביִתְנּו ּהָרַדָּנתֶא יִּתְרַדָנְו
 אָצְמַת אָלְו םֶתָשְקִבּו םֶתֹא גיִׂשַתיאָלְו ָהיֶבֲהאְמ"תֶא הָּפּדִרְופ

 :הָּתָעַמ זַא יל בו יִּכ ןושארָה יָשיִאלֶא הָבּוׁשֲאְו הָבְלֶא הָרְמָאְו
 ּהָל יִּתְתְנ יֵכֹנֲא יִּכ הָעְדָי אָל איַהְוי

 :ילַעָבִל ושָע בֵהָזְי ּהָל יתירה ףָסָכְו רָהְצִיַהְו שוְריִּתַהְו ןֶנדה
 דְעמְּב יִשוריִתְו ּוּתעְּב יִנָגְר יִּתְחְקלְו בּוׁשֲא ןָכָליי

 :הָתְנְרַעְִתֶא תוסָכל יִּתְשּפּו יִרָמַצ יִּתְלַצַהְו
 :יִדִיִמ הָנְליִצְידאְל ׁשיֶאְו יִהיֵבֲהֲאְמ נילי ּהָתְלְבַנ-תֶא הָלְנַא הּתַעְו
 :יּהָדְעומ לכי הָתַּבַשְו הָׁשְדְח ּהָנַח הָׂשֹוׂשְמ"ִלְכ יּתַבְׁשִהו

 הָרמָא רֶׁשֲא ּהָתְנֲאְּו ָּנְפנ יִתְמשהו +
 יִבהאְמ יִלּונְתַנ רֶׁשֲא יל הָּמַה יהָנְתֶא
 :'הֶרָשַה תָיַח םֶתְלְכַאְ רעיל םיִּתְמִׂשְו

 םָהָל יריטקת רש םילעְּבַה יִמָידתֶא .ָהיֶלָע תקפו
 ָהיִבַהֶאְמ יִרָחֶא ְּךֵלַּתַו ּהָתִיְלְחְו ּהָמְזַנ "דעתו
 :הָוהי-םאְנ הָחְכָש יתאְו

 :הָבל"לע יִּתְרַּבדְו רֵּבְדּמַה ָהיִּתְכַלְהַו ָהיִאַפְמ יִכֹנֲא הָגַה ןֿכְליפ
 2 קצקפ תֹוצָרֲאָה | 3 *16 6 םֶכיִתַאל | * 16 6 םֶכְתֹוחֲאַלְו | 4 * 8 hic ותק

e 65 | 9 1 6 6)8?(היתוביתנ  cfָהיֶכָרְּד  !e8 1 ּהָּכְרִּד ץ | cp 2 || °° prb add 
a44 | 13 = a4d | 141םֵאָצִמְת | זס = 5 61 | זז 6 'םכ יִּתְלְבְל | 2  

 ft ןָנְתֶא | 5 6 + kali ד6 rerewvd rod 0000900 kai ד6 épmerd ד%6 ץ%6 |

AL4,13. 11,2 | ל 8  IPR cfז5  



 832 | עשוה 3,5—2,17

 הוק חַתַּפְל רֹוָכָע קָמעײיתאְו םָׁשַמי ָהיֶפְרְכיתֶא ּהָכ יִּתַתָנְוז
 פ :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ ּהָתֹולֲע םיְכּו ָהיֶעֶג ימיּכ .הָּמָׁש 'הָתְנַעו
 דוע ְלייִאְרְקִתאָלְו יִשיִא יִאְרקִּתי הָוהָייםֲאְנ אוההזםאב הָיָה

 :יילעב]
 :םַמְׁשִּב דֹוע ּוָרְכָנײאָלְו ָהיִּפִמ םיִלָעְּבַה תוָמָשתֶא יִתֹרְסֲהוופ
 ףועדםַעְו הָרָשַה תַיַח"םְע לאּוהַה םַּב ּתיִרְּב יֲהְל יִּתַרְכְופ

 םיִמָשַה |
 . ץֶרָאָהְןִמ רוָּבָשֶא הָמָחְלַמּו בֶרֲתְו תשקְו הָמְדֲאָה שָמָרְ
 קרב ול יִךיִתָשְֶאְ םלועל יל יִדיִתָשְרֶאְויי :חַטְבְלי יםיִּתְבַּכְׁשַהְו

 טָפְׁשִמְבּו]
 ס :הָוהְיתֶא יִּתעַריְו הָנּומָאְּב יל 'ךיִתְשראְו< :םיִמֲחַרְבו דָסָחְבּו

 םָהְו םִיָמְׁשַהתֶא הָגֲעֲא הָוהְודַאְנ הָנֲעֲא אּוהַה םִיַּבוהיָהְי
 :ץֵרָאָה"תֶא עי

 עי םָהְו ירֵהָצִַהזתֶאְי ׁשֹוריִּתַהיתֶאְו ןֶגְּרַהיתֶא הָנֲעַּת ץֶרָאָהְוי
 :לאעְרֶזותֶא

 יִּתְרַמָאְו הָמֲחַר אָלתֶא יִּתְמַחְרְו ֶרָאְּב יל ָהיָּתְָעְרְזז5
 ס :יָהלֲא רמאי אּוָהְו הָּתֶאְדיִמַע מעדאל
 תָפֲאְנִמּו עַר תבָהֲא הָשֶא בָהֶא ְּךַל דֹוֲע ילֶא הָוהְי רַמאּוי 8

 יֵבֲהֲאְו םיִרָחַא םיָהֹלֲא"לָ םיִנּפ םַהְ לֶאְרְשי ונְּב-תֶא ּהָוהְי תַבַהְאַּ
 נתלו םיִרעָש רֶמְהְו ףַסַּכ רֶׂשֲע הָשְמַחּב יל ָהְרָּכִאְו> :םיִבָנֲע יׁשיִׁשא

 ְהְת אלו יָת אל יל יבשת םיִַּר םיִמָי היֶלֵא רמי :םיִרָש
 ְָכֲאייָנֲאםַגְו שיא

 רֶׁש ןיֵאָו למ ןיא לֵאָרְִׂי ןנְּב ּובְׁשִי םיֵּבַר םיָמְניְּכ
 :םיִפָרְתּו דֹופֲא ןיֵאְו הָבַצַמ ןיאְו חַבָז ןיאְו
 םֶהיַהְלֶא הָוהְי-תֶא וׁשָקָבּו לַארׂשִ ונְּב ּובָשָי רַמַאפ

 פ :םיִמָיה תיִרֲחִאַּב ובּוטדלֶאְו הָהידְלֶא ודחפו םָּכְלַמ יֶנְּד תֶאְ

 17 **1דתֶא יִּתַמַׂשְו | ל קז הָתְלַעְו | 18 ** 6:1 דוע אָרְקִת אלְו הָׁשיִאְל אָרְקִּת
add?) | rlיב  & Baoletuאדה  ue00 א.  kaiןגסט  cf § Kaléget ue 6 Gvnpםיִלָעְּבְל  

cf 6 )karגאוסd) 06, £0 fitו ָהיתְבַּבׁשַהְו " | a4?1הָל | **  ftםָתֹמַׁשִּב 66 | 20  
 םיִּתְבַׁשֹוה), w | 21 * 1 prb (bis)סעוoא A ית || >-? add (םספמ טפשמבו קדצב
 add habent [om \ sq], al post haec vb ins היתשראו) || 22 * 1 הית-- | ל 1

add | 24 = 386? |( 40155 +-יִנָא יִּכ) | 23 >6, 61; ₪+ הוהי"םאנ caתעַדְבּו  
 25 זק היִּתֲעַרְוּו | Cp 3, ז 63 תָבָהֹא | 3 ות אובָא אל, גז 1 ל יִּנָניא
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 ץֶרָאָה יי ןשי .תוהיל ביִר יִּכ לֵאָרְׂשִי ינְּב הָנהְיְרַבְד ו 4

 :פסָאי םיה רגויסנְ משה עו הָדַָה תב
 :ךהכ יביִרְמּכ ךְמעְו ׁשיָא חְכוודלאְו בֶרָילַא שיא אי

 הָליֵכ ָךֶמִע איִבְניסנ לׁשָכְו סויה ָתְלַׁשָכְ'
 יתַעָּבַה יִלּבִמ .יִּמַע ּומְדַניé ִֶּּמַא 'יִתיִמָָ
 יִל Kaas nial ָתְסַאְמ 'תעּדַה הָּתַא יִּ

 זריָמֶא ןולקב םֶדובְּ | ילואָמַה וכו בר
 :ושְפַנ ּואָשי םֶנֹוֲע -לֶאְ ולכאי ימַע תאַטֲח*
 ןהַכ םַעָכ הָיָהְוּפ

 :ול ביִשָא וילְלעמּו  ויָכְרּד לע יִּתְדקַפּו

 רפי אינה .עְָׂשִי אָלְו כו
 :בֶלחְקְי ׁשֹריִתְו "יי יתוגְזיז :ירֶמָשל בע הָוהְיתֶמיִ

 ול דני וָלְקַמּו לֶאָׁשי וָצַעְּב יִמַעיי
 :םֶהיִהְלֶא תַחַּתִמ וז הָעְּתַה םיִנּונָז חור יִּ

 ּרַטְקִי תֹועָבְּנַה-לַעְו ּוחַּבִי םיִרָהָה יֵׁשאָרילַעי
 ּהֵלְצ בוט יִּכ הָכֲאְו הָנְבִלְו ןולַא תַחָּת
 :הֶנָפֶאְִּת סָכיִתולַכְו םֶכיֵתונְּב הָניִנְזִת ןפ"לעי

 הָנָפַאְנְת יִּכ םֶכיִתוְלַּכדלַעְו  הָניִנְז*ת יִּכ םֶכיַתּוְנְּבלַע דקֶפֶאאָלי
 ןיבידאל םעְו ּוחַּבַזִי תושדְקַהדםֶעְו ּודֹרֿפי תוְנזַהְ"םַע םֶהדיִּ
 :טבלי] הָדּוהְי םָשָאְיְלַא לֶאְרְשי הָּתַא הָנזםא 5

 Cp 4, 21 ץֶרֶפּו trsp ,( | vs 3 nonn add habent | 4 ** 1 aut) ךזמָכ יִמַעְו
 ןַהֹּכַה ג [ןהכ] ויָרָמְכַכ ימעו ( 6 6 \66 ןוסט) גז ןַהּכַכ איָבָנְו רַמּכַּב םעו |

 5 *%*1 םֶמּוי הָּתְלָשְבְ cf 6 |  prps nl | 5 crrp?; prps ּומְדָנ ןַּכ םָא |
 6° frt al (nonn 5.6 8 add habent) || °° 1 fit תעּדַהְז תֶא ; קזק םֶסָאְמָאְו . .ּוסַאָמ

MSS) | 7 3וז m)םֶהיֵנְּב חַּבשֶפְו ..םֶהיֵהלֲא . .ּוחְּכְשיַו .. | *16 0 ְּךֶסֶאָמָאְו  
ftאיָבָּנַכְו איִבָנַּכ | עס  ft insםֶשְפִנ | 9  WJ) (ca 20MSSּוריִמ יָה | 8 1  

 ובזי | ל ft crrp; 1? aut ְרֵמָׁש אל aut גבע (al vob ‘add habent) | זז *
J sine \ in optim MSS et Edd; frt vir post v 14 trsp | 12 1ל  || dl 

cf Prov 18,1.14 1 ּודְרֶּפי  | cf 63 || in 13 0. 14 prps suff. 3. pers.והעתה  

53% 



 834 עשוה 1-9

 ןְנֶא תיִּב ּולַעִתְלֶאְו לָנְלִנַה ּואָבִּתלֲאְו
 :הָוהַיייַח יּוִעְבְׁשִּת-לַאָו

 שָבְבְּכ יהוהְי םעֶרי הָתְע לֵארְׂשִי ירַרְס היחס ָרֶפְכ ייפ
 :בֲתְרַמַּב| 'םָאְבְס רָס5 :ול-חנה' םִיָרְּפֶא םיִּבַצֲע ירּוְבֲח ל

 :"ָהיִנְגִמ ןולק ּוְבַה ּובָהֶא יּונָזַה הָנְזַה"
 - :ימָתֹוחְבנִמ ּוׁשְבִיְו ָהיִּפָנְכְּב יּהָתוא חור רַרָצופ

 לֵאָרְׂשִי תִַּביּוביִשָקַהְו .םיִּנָהְּכַה תאֹוועְמְׁשי 5

 טְַּׁשִמַה םֶכָל יכ ּוניֹזַאַה ךָלָּמַה תיֵבּ
 :רֹובת"לע הָׂשּורְּפ תֶׁשָרְו הָמְּצַמְל םֶיִיָה פי
 :יִםֶלָכָל רָסּומ יָנֲאַו ּוקיִמָעֶה 'םיִטָש הָטַחְשְו"
 יִנַמִמ רָחְכְנְ"אְל לֶאְרְשִיו םִיַרְפֲא יִּתְעַדָי יג

 :לֶאְרְשי אָמְטִנ םִיֹרְפֲא 'ָתְיִנְזַה יהָּתַע יִּ
 םֶהיֵהְלֲא-לָא בּושל םהיללעמ + נֶתִי אל

 ּועָרְי אל הָוהְיתֶאְו בב םיִננז חור כ
 םֶנֹועַב ולְשָּבִי םירְפֶעַו ילֶאְרְשְִו ּונפְּב לֶאָרְׂשִיואְג הָנֲעְו

 :םָּמע הָדּוהְיםֹּג 'לָשְּכ

 ּואֲצְמִי אָלְו הָוהְיתֶא ׁשֶּקבְל ָּכָלִי םִָקְבַבּו םֶנאַצְּב
 ּודָכי םיִרָז 'םִיָנְבִיכי ּודְנּב יהָוהיִּכי :םֶהְמ ץֶלֶח
 פ | :םֶהיקְלֶחִתֶא ישֶרֶח .םֶלְכאְי הָּתַע

 הָמְרַּב הָרְצִצַח הָעְבֶּנַּב רֶפוש קת
 :ןיִמנִּב 'ּיִרַחֶא נָא תב ּועיִרָה
 הָתַכּוְּת םוִיְּב היְהִת המשל } םִיַרַפָאפ

 :הָנְמַאְ יִּתְעַרוה לֵאָרְׂשִ יֵעְבְׁשְב

 [ cf Am 5,5; 8,14רַאְבָּב שׁכ ns? pל |  cfAm 5,5 (15a frtadd)לֶא +5 °1 15
16° dl? | °° add | 17 *1 fit רֶבָח cf Jes 44,11} ל-ל )17/18( 1 םִאְבס דֹכְּב חֵּנַה 
cf Vrs | 18 ~°12 17} TO] et ins frt יִרָחַאַמ || > dl | © 6F ex ppudyparog ד 
(6% avrav); 1 frt םֶנאְּגַמ cf 5,5 | 19° 6 ad 6 (RN); 1 ₪ DnIN (sed 10 8 prb 
crrp) | * 1 6 nonn MSS (pl MSS sine B) םֶתוחְּבְִמִמ cf 656% et 8,11 | 

Cp 5, 2 *= 1 |םיִטָשַה תַמָשְו (8 'טס) | * קצק ןיֵאְ | < 6 םֶכָלְכְל | 3 * 1 הָּתַא 
5 1 ft ָתינָז cf 4,10. 12 (vs 3b frt add) | 4 1 Dun! (vs 4b nonn add 

habent) | 5 554 41 | ל ו לשכו aut ,לשכי ₪ 6 (frr fin vs est add) | 6 1 יִּתְצְלֶח 
6 trsp + ad ואצמי | 7 °1 יב יִּכ cf 6 | ל-ל 1 םינבג | 5 crrp; 6 2puaign = 

  crrp; 6 éEéarnל |  et praem mtr cs Nw | 8 * cf 4,15ביִרָחְי  ; 1 frtשֶרָח

cf 1r,11: 1? TR aut ITNT cf Am 3,6. 
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 לבג ְגיִסַמְּכ הָדְוהְו יִרָש ּויָהּי
 :יִתְרְבְע םיִמּכ ָּפָשָא םֶהיֵלֲע

 :וָצְיִרְחֶא ּךֶסֶה ליִאּוה יִּכ טּפְׁשִמ 'ץֶּמְר םִָרְפֲא יקּושָעי
 :הָדּוהְי תיֵבָל בָקָרָכְו םִיָרָפָאְל ׁשֲעְכ נאני
 ֹורֹוְמ-תֶא יהָדּוהְיִו ֹויְלָח-תֶא םִיְרְפָא אְריַו 3

 לבי ךלֶמ"לֶא *חֶלֶשּיַנ רּוׁשֲא-לֶא םִיֹרפֲא לי
 :רוזֶמ יםָּכִמ "הָהְנִיאָלְו יםָכָל אָּפְרַל לכי אָל אּוהְו

 הָרּוהְי תיִבָל ריִפְכַכְו םִיַרְפאָל לַחַַכ יֵבנֲא יִּכי
 :ליִצַמ ןיִאָו אֵׂשֲא לאו ףֹרֶטֲא יֵנֲא יֵנֲא
 יִמוקְמלֶא הָבּושֶא לאי

 :ינְנְרֲחְׁשִי םָהָל רב יֵנְפ ׁשָקְבּו ּוָמְשֶאְיררַשִַא דע
 :ּונָשְּבְחִיְ די ּונֲאְְריְוףרֶמ אּוה יִּכ הֶוהְדלֶא הָבּושָנְו וכלי 6

 :ויָנָפְל הָיִחְְו ומקְו .ישילָשה םויּב םִיָמיִמ ויחי
 "וֶאְצְס ןיִכָנ רַחָשְּכ הָוהְיתֶא תַעְרְל הָפִּדְרִג הָעְדנו

 :ץֶרֶמ ירי שּוקֶלַמְּכ ּונָל םָשָגַכ אוָבְיו
 יהָדּוהְיָךל"הְׂשֲעֶא הָמ םִירְפָא ְלְ"הֶשָעֶא המ

 :ךלה םיִּכָשַמ לָטכְו רָקּב"ןנעכ 'םֶכְְּסַחְ
 יִפְדיִרְמַאְּב 'םיֶּתְנַרַה םיִאיִבַָּב "יִּתְבַצָח ןָּכְלע

 :אָצְי ירֹוָא ףיָמפְׁשַמּו
 :תֹולעֶמ םיִהלֲא תעְדְו חַבָזאַלְו יִּתְצַפָח דָסָת יג
 :יִב ּודנְּב םָש תיִרְב ורבע .םֶרֶאכ הָּמַהְוז
 :םֶלַמ הָבְקַע ןוָא יִלֲעְפ תיק רֶעְלִגֹ

 םיִנֲהְּכ רָבֲח םיִדּודְג שיא יִּכַחְכּול
 :וְׂשְע הז יִכ הָמְכָשיּוחַּצִרִ דר

 זס 1? לארשי ₪ 12,3 | זז *1 קשע < 6 || * 1 ץֶצר ₪ 6 || ins ft לארשי ]
etiam pro36 (א)וש || ז2 | לארשי || 13 *1 לארשיו, +  (uaraiwv)הָאוצ 6  Hier4  

 חלשיו 6( ₪ יו בר יִּכְלַמ aut םֶר יִּכְלַמ (ּףְלִמ) cf 6 iapau || © prps ול |

Cp 6,ּונָמְמ || 14 1 לארשי | 15 1 ומשי ₪ 6 6000000 |  prps81 גי | <  
 = ד | *

  ft v 5b contin v3b || 7 crrp?; 1? nom loci cumרָואָכ יִמְּפַשְמּו, 636 6 1 =»
 ןאָּבְח  etיכחכו  proטסט)  ioxugף  (kaiףמכ]  = crrp: 6ב | 8 8+1 םיִמְִּמ | ף

 ((אקטועשצ) קזס רבח; 6* וחצר הוהי ךרד (686צ אטק(סט 606%6ט00%); 5

 ר ּחְַּר | םיִנֲהכ ּואְּכחָנ שיא יבמ 'דנַ) םיִדּודְג יִשְנַא אַבָמַהְּ ג  יִּכַחְמַכְו
tanguam gloss).םידודג  (omחכו ' pro 
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 :לֵאָרְׂשִי אָמְמִנ יםִיֹופֲאְליתיְנְז םֵׁש יהיְריִרעְׁשיִתיִאָרלֵאָרְׂשִיתיַבְּבַס
 לֶאְרְשיל יִאפְרִּכי? ם :יִמַע תּובָש יִבּושְּב רק ריִצָק תש הָדּוהְי-םַּנ יי

 ןורמש *תועְרְו םיִרְפִא ןוע יהנו
 :ץוחּב דודג יטׁשָּפ ta‘ בנניו רקש ולעפ* יִּ
 יִּתְרַבַ םֵתְעְר"לְּכ םַבְבְלַל רָמאולבּו

 ּוָה יִנָּפ דנג םהיִללעמ םֹובָבְס הָּתַע

 :םיִרָש םֵהיֵׁשֲחכְבּו ךלַמחֿפשִי םתָערְּב
 קַצְּב שּוְלִמ ריִעָמ תוָּבָשַי יהָפֹאַמ הָרעֹּבי רּונַת ֹוָמָּכ םיִפֲאָנִמ םֶלְכי
 ֹותָצִמֲח"ד

 he . רש
 'םֶהָפֶא ןשי הָלְיַלַהלָּכ 'ָּבְרֲאְב םּבל רמת וברק"
 :הָבָהִל שא רעב אּוה רקב
 םֶהיִטְפְש-תֶא ולכאו רֹונַתַּכ ּומַחָי םכָּכל
 :ילָא םָהְּב אַרְקְיִא ּולָפִנ םָהיְֵלַמ ל

 לָכובְתְי אּוָה םיִּמַעָּב םִיָֹפֲאֹ
 :הָבּופֲה יִלְּב הָנֶע הָיָה םִיָרָפָא
 עָדָי אל אּוָהְו וחפ םיִרָז ָלְכָאפ

 :עָדָי אל אּוָהְו וב הֶקרַז הביִש-םנ
 ּוהָשְקְּב אָלְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְילֶא ּובָשדאלו וינְפְּב לאָרְׂשִיוִאג הָנָעְוי

 :תאְזלֶכּב] בל ןיא הָתֹופ הני םיְפָא יִהְיַיי
 :ּוכְלָה רּושַא ּואָרָק םִיַרְצִמ
 יִּתַׁשְר םֶהילע ׂשֹוָרְפֲא וכל רֶׁשֲאַכ
 ךעל עַמְׁשְּכי יםְריִסיִא םֵדיִרֹוא םִיִמָשַה ףֹועְּכ

 ועְשַפדיִּ םֵהָל דש יִגַמִמ ּודדְנדיּ הל יָא 3

 :םיִכְכ יִָע יָד הָמֹלְו פא כנא
 ro * 1 b cf postea Dw || } 1 6 Q היִרּורַעָש | 1 ָתיִנְז גז הָנָו | 5 ל |

fit add |64 יִתְעדיו) | =  Plc 6 ny] (praem6קכ ל, 5 4 ד |  | addזז  . 
 9 ins תיִּבַב cf) 6 ח066 (avrév [pro oikov] \ < 6 טשפ | 212 יִנו- | 1 ותָשְמי |

 4 * ]ּוהָּפא םָה רעב (prמ + 4 trsp) 5 * prps DQ | (add ') || ל prps ונירשו
 al Joes וכְלָמ ז םויִמ || == crצק; קזקs 'צל ְּךֶלֶמ וריִכְׁשִה | 61 חדה, a םָּכְרִק

|olלובי  iםָּב רעב | < 1 םֶהָּפַא 8 | 1  dl, aut]ל  | (sine Dab) 
 הקרז | ץ זס ft add | 12 1 םֶרְסָיִא עפ םֶרְסֶא = םרסָאָא | = 1 + םֶתַעַר לע

rag BAiwewg avtdv.0 6  

 :"םַתְד
 יג
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 'םָתֹובְכְׁשִמ"לע יּליֶכיו יִכ | םָבְְּב יֵלֲא ּומעֶזאַלְויצ
 יב 'ּורָּסָי .רָרנְתְי ׁשֹריֵתו ןֶגָילֲע

 :עֶרובְׁשְַי יֵלֲאְו םֶתַעוְרַ יּתְקְנִ יִּתרַּסִי יִנֲאַויפ

 הָיִמְר תָשְקָּב ּויָה ילָע אָליוּובּוׁשיופ

 בעמ םַהיִרָש ברח יל
 :םִיָרְַמ ץֶרָאּב יגל וז" םֶנושל
 הָוהְי תיִבדלע רֶׁשָּגּכ ירְפש ְּךְכִחלָאיי 5

 :'ּועָשַפ יִתָרותלַעְו יתיִרְב ּורְבֲע ןעֶי
 :ילֲאָרְׂשִי ךּונעדי יַהלֲא ּוקֲעְזִי יל
 יורי ביוא בוט לֶאָרְׂשִי חנו
 יִּתְָדִי אָלְו ּוריִשַה יֵנַמִמ אָלְ ּוכיִלְמַה םֶה

 :תרָּכְ ןעמל םיִּבַצַע םֶהָל ושָע םּבָהזּו םְָּסַּ
 םָּב יִּפַא הָרָח ןֹוהְמְׂש דלג יתנו

 אָלְו ּוהָשָע ׁשֶרָח אּוהְו לַארְׂשיִמ 5 :ןויקְנ ּולְכּוְי אל יִתְמדַע

 או םיִהלֲא
 :ןורֶמְש לָנָע הָיְהִי םיִבָבשדיִּ
 ורצקי הֶתַפּוסְו ּועָרַזְי חּור יִּכ

 חַמְק'הַשַעְי יִלְּב חַמָצ *1לךןיא הָמְק
 :והֲעְלְבי םיִרָז הֵׂשֲעַי ילּוא

 :ּוּב ץֶפֲחדְןיִא יִלְכִּכ םיוגב 'ּויָה הָּתַע ילֵאָרְׂשִי עב
 :םיִבָהַא 'ּוְנִתַה ירא ול דדוב אָרַּפֹי רּושַא לע ; הָּמֲהיָּבפ
 יםצבקא הָּתע םִיֹוּגב ּונתוחיּכ םָגס

r4*l וליִלִי | ל rrp, 1? םֶתֹוחְּבוְמ | lc 12155 TAN! cf 6 kare- 
Téuvovro || 51 רוסי et fit antea ,רֹרְס cf 15 init יתרסי | 15 <6; prb dl |16°°1 
  velל 12 םהיִטְפש יִמֲענִמ |  5 e 9,10; 13,1לעַבְל 6 6 66 000 = לַא לָא) ?

  | Cp 8, 1% crrp; 6 (e¢ kéArov abréivםֶהיֵמְפׂשְו םָּכְלַמ || = crזק, 1 הָגַעל יִּב
 ||  sunt variantרפש )ך(  etרשנכ  prbרפש ָך;  prרפעכ  ihc +A) vid leg[םקַחְ

b-b ₪ add (al vv 1. 2 add hab) | 2 *1 6 6 Dאַלה | * <63 | 3 * 6+-יכ | 
 | ּוהָפדַרִי גז םֶפְדְרִי | 4 656 ּותְרָּכִי | 5 * 1 גט יִּתְחַנָז טז חַנֶזָא 1 14 5

b eb. 68 8 866 | 61 ו | ל 1? ּהָל | * 1 aut Wy cf 7,8 aut הָשַעַת frt autem 
  + 3 (cf 8) respic. Quae cum ita sint, 1 sing vb 7aול ג4 לארשי  dl utהמק

(7bg frt add) | 8 * cfadg || ,ל 1? הָיָה sed cf* || g *° prps: trsp haec vb ad 
  || © fre] Jn: (id ftק,זז ; cf + 13םיִרָצַמ  cf 6 || 1ארפ  proםירפא 1 6 *8
in roa) || ro * ₪ crrp; frt ] DN seu D3BJN (nonn 108 add habent). 
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 :'םיִרָש ךְלַמ אָשִמִמ טָעְּמ ולי
 אָטחְל תֹוחְּבְוִמ ול-ּויַה אטֲחל תוחַּבְזִמ םִיְרפִא הָּבְרַהיּכיי
 :ובשחנ רזּומְּ יתרות בר ול-יִבותְבָא
 ולפיו רְשִב יוחְּבְְ יִבָהְבַה יֵחְבְזיי

 םֶתאטח *דָקפְו נו רְֵּזי הע 'םַעָר אל הָוהְ
 תֹולָכיֵה ביו ּוהָשעתֶא לֵאָרְׂשִי הַכְׁשיו :ױבּוְׁשָי םִָרְצִמ הָּמָה
 היתר הָלְכֲאְו ed שאילו תיִרְצְּב םיִכָע הברה הָדּוהיְו

 a תֹוָנְנ-לכ לע נְתָא ּתְבַהֲא
 :להַּב ׁשֵחַכִי שוְריִתְו יםעְרִי אָל ביו ןְרג
 םִיַרצִמ םִיִרְפִא בֵׁשְו הָוהְי ץֶרֲאְּב ּובְׁשִי אל

 :ולכאי אָמט רּוׁשֲאבּו
 םֶהיֵחְבִז ולח'ּובְרָעַי אָלְו ןונ\הוהיל כָּל

 טל םינזא םֶחָלְּכ
 :הוהְי תיִּב אובָי אל םֶשֶפנְל םֶמָחְלְדיִּכ ּואַמַטִי ויֵלְכֲאלַּכ
 :הָנהְידגַח םוילּ דעומ םויְל ושעת" המ

 םֶרְְּקִּת ףִמ 'םֶעְּבקֶּת םִיָרְצִמ ידשִמ ּובְלָהי הָּגַהיִכַ
 :םֵהיֵלֲהֲאַּב ַהֹוח םַשְרִיַי 'שומיק יםַּפְסַכָל דָמְחַמ"
 לאְרשי ּועְדְי ים ימי ּואְּבי .הְָּקְּפַה יִמוּואָּבד
 :להמטשמ הבר ךנוע בר לע ַחּורָה שיִאֹעֶנְׁשִמ איבּגַה לי

 איֿבנ יהלי םִָרְפָא הָפֹצי
ro ל* VarF=? יו; 1 6 6 םיִרָשְו ְךֶלֵמ חשמְמ טַעִמ ּולְִּחִיְו" )6 xa חסאd4- 

doudwv pikpov tod xpiew Badiléa kai &pxovrag cf SE) cf 7,3. 13,10 || rr frt 

dl | 2 3.0 (ס יִּבְר א ו3ר) םָּתְכֲא | *ל 1 1 יתרזת בר | 33 * 1 
 ₪ = |  cf 12דקפָא  cf 12 | %1ּוחָּבְְו ּובֲהָא חַבָז | ** ₪ 44 | < 1 רפְזָא

add cf 9,3 et 6; (6+ kai év Adoupioig 6000076 gpdyovrat) | v 14 prb 

add || Cp 9, 1 °° 6 bִתrאל | ל ft add | 2°1 6 6 DT: otx ץצש? | 1 
6 mlt MSS 686 םֶּב | 4 * 1 וכרעי cf Levis. 12 | ל 1 םֶמחְל  1ג v4b.5 
add hab | 5 6 מיל | 6 =1 aut רושַא םיִכְלה גטז רושא וכלי | b=? fit var 

  4םפסכל  etםרבקת ףמ || << 1 םֶּפְסַכ יֵּדַמֲחַמ, 31 קזקסמ םֶהיֵּדַמֲחַמ  equעפ
habent || © sic 8; al (ש)שֹומְק | 7 35 1 ft (mtr cs) sol םלשהו | ל. 
frt ] םֶתְמְשִאְו (et D)iY pro TJD) aut qn— cf 636 | 8 *י prb crrp, num 
c fin vs 7 conjg: ויָהלֲא תיִבְב הָפֹּצַה NמYWD?; al conjg לארשי ועדי 6 vs 8aa 

et prpon [JON] םיִרְפֶא עדין יפצק ק] לארשי עדי )a4 ערי cf 6 6000000610 = 
 . we v 7), sed incertumערי; איבנ יהלא צ 8 = איבגה
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 :יָהְלֲא תיְִּב הָמְמְשִמ ויָכְרְּדלָּכילַע שוקי חַּפ
 הָעְבִּגַה יֵמיִּכ ּותָחַׁש ּוקיִמָעָהּפ
 פ - :"םֶתואטח דֹוקפי םָנֹוע רוז

 לאָרְׂשִי יִתאְצִמ רָּבְדִמַּב םיִבְנעּכיי
 םֶכיֵתֹוְבַא יִתיִאָר יהָתיִשאְרְּב הָנאְתַב הָרּכַבְּכ
 לתַשבל ּורֶזַנִיו רֹועּפ-לַעב ּואָּב הָּמַה

 :םָבָהֶאְּכ םיִּמּוקֶש והיו
 םֶדּבְּכ ףַפועַתְי ףֹועְּכ םיְַפָאי

 :ןוירהמו ןֶמָּבִמּו הָדַלַמ
 םֶדֶאַמ םיִתְּכָשְו םֵהיֵנְּב"תֶא לדני םַא יֵּכי>
 :םֶהָמ יִרּושְּב םֵהָל ואם

 'הָוָנְב יהָלּותְׁש ירוצְל יִתיִאָדירַׁשַאּכ םיִרְפָא
 :ויִנּב יגרהה לָא .איצּוהְל יםִיְֹפָאו

 ןְתת"המ | הָנהְי םֶהָלְָתּיצ
 :םיִקְמְצ םִָרְשְו יליִּפָשַמ םֶחֵר םֶהָלָּת

 םיִתאָגְׂש םָשיִּכ לָּנְלּגַּב םֵתעָר"לְּכי
 םָׁשְרְנא יִתיֵּבִמ .םֶהיֵלְלעַמ עֶר לע
 :םיִרְרֹוְס םֶהיֵרְׂשלְּכ םֶתָבֲהֲא ףסוא אָל

éשַבָי םֵׁשְרׁש םִיַרּפֲא הָּכְהי 
 :ןושעידילב יֵרפ

 :םָנָמְב יקמָחְמ יִּתֹמַהְו ןודלי יִּכ םג
 פ סב םיָדדנ ויהְיַו יל ּוִעְמָׁש אל יִּכ .יהלֶא םֶפֶאְמְי
 וליהָנְׁשִי ירְּפ .לֵאָרְׂשִי קוב ןּפגי 0

 'תֹוחְּבְִמל הְּבְרַה יויְרפְל ב
 :תֹובצמ ּוביִטַה וצראָל בֹוטְּכ

 ומשָאְי הָתַע םַּבָל לחש
prb 1 INDY | °° add ex 8,13 || ro * fit add || » 86+ 1 by37 cf 7,16.0 *  

 13,1 | :ante v 12 fst ins v 16b || v r2b frt add || 13 crrp; prps שיִאָּכ Dִיַרּפָא
 :ויָנָב הָנַרֲהְל איִצּוה לֵאָרְׂשִי אּוהו ויָנָב הל תָש דיצל יִתיִאְרא 1 ₪ יִתיִאָר 'ִּפָא
 וינב 'ַהְל 'זהל 'שיו | ויָתּונְּב דּוצְל | * 6 דּוצְל צף דיל (0ףפטא) | * 6 ₪ הל ת תֶׁש
 (rapéotncov) | 5 6 \יֶנָּב | % 1 קצפ לארשי | >< 6 קזל הָנְרַהְל +6 'ַה"ֵלֲא 6
 (arokévrnow || ט 14 ?add | * 8 'שמ(ו) | 5 1 ףסוא | 16 = 4 (0 לב א
l1 1יִרַפ ול  fit6 600מצשא || *  cf1 הָואָנ  Cp ro,1°יִלב ב) |76 םיהלא |  

 לal | צ 28 frtadd |2° 6 ומשי 00
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 :יםֶתובְצַמ דֵדׂשִי 'םְתֹוחְּבְזִמ ףֶרָעְי אּוַה
 ונל ּךֶלַמ ןיא ּורְמאְי הָתַע יב

 :ּונָל"הָׂשעיה המ יָּלַמַהְו יהָוהְיְתֶא ּונארָי אָל יִכ
 אְוָש תוָלֶא םיִרָבְד בר

 :יֵרָש יִמָלַת לע 'ִטֶּפָשִמ שארֶּכ חַרֶפּו" תיִרְּב תֶלְכ
 ןירמש ףןֵכׁש ּורּונָי נָא תב יתּלָנֲעל
 ויִרָמְכּו מע ויִלָע לבֲאִ
 :ּונמִמ הָלְגְיִּכ ּודֹובָּכדלַע ליג יויַלָע

 יּבָרְי למל הָחְנִמ לבי רּושאָל ותֹואדטג 5
 :"ותצעמ לֵאָרְׂשִי ׁשֹובִיְו חָּקִי םִיְרְפֶא הָנְׁשְּב
 םֶתְוחְּבַזִמ | :םִימ"ינפדלע * ףְצקְּכ יהָּכְלַמ ןורמש" הָמְדָנִל
 -לע *הלעי רֹּדְרדְו ץוק .לֵאָרְשִי יתאַמַח ןנָאי תֹוָמְּב ּודָמָשְבְו

 ּוניִלע ּלְּפַנ תוְבּגלְו ונוסכ יהל ֵּרְמֲאְו
 יהֲעְבַּנּב םֶגיִשַתִאְל ּודָמַע םש לֵאָרְׂשִי ָתאָטְחי הָעְבָּנַה יַמיִמּפ

 יהל גבע ָמָחְלַ] םיִמַע םֶהיִלע 'ּופְסֶאְו םֶרָסֶאְוי יִתּוְַּבס
a 

 ׁשּורְל יִּתְבָהא .הָרָּמְלְמ הָלְגָע םִירְפָאְויי :'םתניע יִתְשל יםֶרְסאְּב

 ּהָראְּוצ בּוט- לַע יֵּתְרַבָע ינאו

 בקע ולר 'הָרּוהְי שרי פא ביר
 רָסָחייִפְל ּורְצַק הָקְדצל םֶכָל יפרזי+

 הָוהְיְ-תֶא שרל יִתעְו ריִנ םֶכָק ור
 :םֶכָל קָדָצ 'הָרֹויְו אובָוזדע

 יםָּתְרַצְק הָתָלְוע עַשְר יםֶּתְשרַחיי
 | *1רָבִד 666 רב  add |? exc vb?| 4כזפ  | 5 frtlg—|| 3°ל ₪ 1ויִּת-- 2
crrp: aut I NH vel aliud huiusmodi nomen (cf Jes 5,7) pro (טפשמ aut 

ts ְךֹפָהְו cf Am 5,7. 6,12 || °° num fin vs ex 12,12 insert ? (al totum v 4 

add hab) | 5 ° 1 by cf 63 | * ₪61 bא cf 4,15. 58 | * 16 68 יִבָכַש || * prb 
  | 1וליל" | 6 16 8 8 לבו | ל 6 513 | 5 8 1 תָשב  | a4 | 1ן לַבָאָי

 |  %)6( puma | 8% addובצעמ | 7 == 6% 1 ןורמש ְךֶלָמ | * 60 קסץסצסש
 הָמְחְלְמ הֶעְבּגַה יִמיִּכ | ל 1 6 58 הָלְוע ..  = fit add; 1ף |  ft addל

cf 13 || ro * 64 (fiA8ev pro) fA8ov, quare fst [ יִתַאָּב | °° prb 1 םraואַנ 
  5םֶתְגיִע 0 םֶתֹנֹוע  )Kםֶרְסְּוהְּב | %16 639 םֶתנוע  | >* 1c 6ףסָאָאְו

Dn)1p); 6% fn vrs add? | rr * prps לע יִּתְרַבַעַה | ל dl | v 12 nonn add 
habent | 12 * 6 תעד (pc yvicews) || " 6B (reviuara (6ס1א01000שמ 

cf 6 | 13 * prps רה הָמַהְו cf 6 iva ri = המל | * rps ורצה 
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 יםאָקְניצ ירו בֶרָּב 'ִּכְרדְב ְתָחַמָביִּכ ׁשֵחָכירְּפ יםָתְלַכַא
 'ָךיַמַעְּב ןואָׁש
 ילאָבְרִא תיב *ןמְלש דָשְּכי ."דֶׁשּו יךיָרָצְבַמ"לָכְו
 :הֶשָטְר םיְִבִלַע | םא *הַמָחְלמ םוְּב
 ילַאזתיַּב םֶכָל יהֵׂשֲע הָכ5ְ

 :לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ הָמְדַנ הֶמְדִנ ירַתַׁשִּב םֶכְתַעָר תַעְר יֵנַּפַמ
 נבל יִתאָרָק םִיַרְצִמִמּו ּוהַבַהֶאְו לַארׂשִי רענ יִּכי 1

 םיִלְסּפְלְו ּוחַּבַזְי םיִלָעְּבַל "םָהיִנָפמ וכלה ב םהל "ארק
 :ןּורָטקי] יויתעורֶזלע םָחְקי םִיְֹפֲאל יּתְלּגְרַת יִכנָאְו
 :םיִתאָפְר יִּכ עֶר אלְ
 הָבַהֶא תותבַעְּב םֵכְׁשְמֲא יםָדֲא יִלָבָחְבי

 יאָלפ :ליִכְזא' ויָלֲא יט 'םֶהיַחְ לע לע יִמיִרְמְּכ םהל הָיְהֶאְו
 :'בּושל ונאמ יּכ וכלַמ אּוה רׁשֲאְו םִיַרְצִמ ץֶרָאלָאי בּושי
 ּפ :יםָהיַתּוצעֶמִמ הלָכֲאְו יויִּרַב הָתָלִכְו ויָרְעְּב בֶרָח הָלָחְוי
 :םמורי אל דַחָי ּוהֲאָרְקִי לע :לָא "יתבּושמל םיִאּולְת ימעְוז

 לֶאְרְשִי גמא פא ְךנְתא יא
 םָיאבְמַּכ ָךֶמישַא הָמְאְכ ְךְנָּתֶא ךיא
 :יָמּוחְג ּורְמְכַב דַחְי יּבל יל ַּפֶהְ
 םיִרְפֶא תחש בּושֶא אֶל .יפא ןוָרֲח הֵׂשֲעֲא אַל

 :ריִעְּב אֹובֲא אָלְו שוחק ָךְּבְרְקְּב שיאדאלְו יִכֹנֲא לא יִּכ
 גָאְׁשִי היִרֲאַּכ וכל הָיהְי ירחַאי"

 13 * זז ּולְכאי הָּתַע | 6 GAs ְּּבְכרְב (prb v 13b add) | 14 * וםָקְוויו
prpsמ 1 ושי | " 3 ש prםֶהיֵרֲעְּב 13 | 5 +1 םֶהיִרְצְבִמ || %  elְךיִרֲעַּב  

 םּולָש | £62 lepogsgt; nonn vb 8 add hab || cx 1c 6 הָשָעֶא || ל 16 6 תיב
 לארשי | = זז 1 רעב שש רעַשב cf Je 28,2; זז םכתער תער ינפמ 64 || Cק זז,
 ז 6(%) ויָנָבְל cf םהל 2 | 2*יִאְרָקִּכ 1 68 א0006 ןג6ד6א6ג660 || * 16 6 Dה יִנָּפִמ
 cf 8 | 3 == 1 6 68 יִתֹעֹורְודלע םַחְקֶא cf 6 | ל :5 ? םיִתאָשְנ יִּכ | = ג? יָלֲחְּב|
 4 51 ft TON | °° crrp; 6 06 paritwv &vepwrog 6ח\ 766 01076066 0

)cf érigAéyopor) || 11< טָאְו c6םֶדֶא הָּכַמְּכ הל הָיְהָאְו |  (om bY); 1 frt 
add) | 5 ** 6םהיחל לע  (vb6 סט טסןגס 00700  trsp +, cf6 6 :ול לַבּוא  

 םירפא || ? קז[5 יִּתֶא תַבָשְל | 6 הלחו םזס שק 6א התלכו ₪ וידב 6א וירעב

cf 10,14 | vs 7 crrp; 663 1: ויָרְעְּב ברח הָתְלְכְ | ל קמ 1 ויָרָצְבָמְב  ut stich 

(BUuwecerat); prps:דחי  proרחי  cf006, א0701א106 00100 ( hab suff 3 pers: 

 :יִמש םַמּורְל ּולְּדִחַי ּואָרָקִי לעַּב-לָאְ יִכְשָמִמ ּואְלֵנ יֵּמעְו | 8 1 ₪ :יָמֲחַר 85
 ;frt add || g frtadd ריעב אובא crrp, frtl רָעְבַא pro רע]בא]בא || זס. נז שעל

add; pro D')ֶ 1? םיִנב cf Jes 60,10 (prps (יִנָב 
Biblia. 54 



 842 | עשוה 1 3

 :םָיִמ םיִנָב ּודְרֲחְנְו גֿאְׁשִי אה
 רּושא ץֶרָאמ הָנּויְכּו םִירָעִמִמ רֹוּפִצְכ ּודְרָחְייי

 פ  :הָוהְיֶאְנ םֶהיֵּתּב-לע םיִתְבְשוהְ
 לֶאְרְשַי תָיּב הָמְרַמְבּו םִירְפֶא ׂשֵחַכְב יֵנֵבָבְסי 2

 :ףמאנ םישודקה'םַעְו ילֶאדםַע דר" דע הָדּוהְו

 הָּבְרִי ידֶשָנ בכ .םּויִהלָּכ םיִדָק ףֶדֹרְו תור הָעֹר םִיֹרְפֲא
 :לבּוי" םִיַרְצִמְל ןָמָשְו ּותרְבִי רּושַאםָע 'תיִרְבּו
 *הָדּוהְי-םע הָוהיִל יביִרְו

 :וֶל 'ביִשָי ויִלְלַעְְּכ ויִכְָדִּכ בקעיילע ידָמְפִלְו
 :םיִהלֲאדתֶא הָרָׂש ֹונֹואְבּו ויָחְמתֶא בקע ןָמָּבַּבי

 ל"גחְתיַו הָכְּב לכי ְךאְלַמלָא רש
 :יּנַמע רבדי םָׁשְו ּונֲאָצֲמִי לאדתיּב
 ... es :ְרָכְז הָוהְי תֹוִאבְצַה יִקְלֶא הָוהְיַו

.. 

 רַמָש ֶפֶשִמּו דָסָת בּושְת ףיִהלאּב הָּמַאְו
 שיש: :דיִמּת ְףיִהלֲא-לֶא הוק

 :'בָהֶא יקְׂשֲעַל הַמְרמ יגְזאָמ יִדָיְּב ןעגכ*
 יל ןוא יִתאַצְמ יִּתְרשִע ְּךַא םיִרְפֶא רָמאָּיו

 :אָטֲחרֶׁשֲא ןָוָע יָלּואָצְמִ אל יִעיִנְלָּ

 :ידעומ יִמיִּכי םיִלָהָאָב ְּךְביִׁשֹוא דע
 יתירה ןח יֵכנֲאְו םיִאיִבָב"לע תרי

 :"הָמדַא םיִאיִבָּגַה ָיְבּ
 ּוחִָּז 'םיִרְנְש נב יָה "אוָש-ךא" ןְוָא *דַעְלִבאי

 :יִדָש יֵמְלַּת לע םיִלנְּכ םֶתֹוחְְּזִמ םג
 רָמָש הָׁשֲאָבּו הָׁשֲאְּב לֵאָרְׂשִי רַבֲעַַו םֶרא הָדְׂש בקע חרבו
 זז 16 6 םיִתֹוביִׁשֲהַו | Cק 12, ז **1 6[ 6) לֶא םֶעְדַי צף 8 לֵאדמע עדי |

in 8) | 2 *1 6 6 NWI 16ק זז  (hic finisרמא  )?6 Pb1? ny) | > 1 ft(c 
 תירְּב ּוֵּבְרַי 4 3 | 2/3 = 1 ביר :ּולְבּוי | 3 *1 לֵאָרְׂשִי cf בקעי || *1? דקַפָא ₪
 תיִשֶא | 5.51 דתֶא cf 4 fn | 1 מע | 6 םטמ ו 4? | 7 1 קל ְּףיֶלָהֲאָּב 4
 vio | 8 * 41 | ל 1 ft בקעל || 5 rsp huc םירפא ex 9 | 9b 6 אל ויֲעיִניֵלָּכ

cfס ןוע ול | זס = 1 ₪ דע ֹומָּכ rטז ןועָל קa sicאָטָח רֶׁשֲא ןוָע ולדּואָצְמִי 1  
add|12 *1 'גַּב || °°  || fin vs crrp, sed inc quid!6 | ל  cfזדו 204 | זז "1 -לֶא  

 ° 12 ושע || 4 6 םירָׂש (5pxסvre(; prb 1 םיִדָשְל.
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 סיִעְכַהיי :רָמָשַנ איִבְנְבּו םיָרְצִמִמ לֵאָרְׂשִי-תֶא הֹוהְי הָלָעַה איֵֿבְנְבּוי+
 םיִרּורֲמַּת םִיָרְפָא

 :ויָנֹדַא ול ביִשָי ותַּפְרֶחְו שוטי ויָלָע ֹויָמָדְו

 לֶאָרְשיְּב אּוה 'אָשְנ יתר פא רּבדכי 8
 :תֶמָיַו לַעָּבַּב 'םֵׁשֲאַו
 הָכָּפַמ םֶהָל וׂשֲעַיַו אֹטֲחַל ּופְסויו הָתַעְוי

 הלָּכ םיִׁשְרֲ השעמ םיִּבַצִע יֹמְנּובְתְּ םפְסַּכִמ
 :ןוקשי םיִלנֲ םֶדֶא ייֵחְבְז םיִרָמָא םֵה 'םֶהָל

 ידלה םיִכָשמ לָּטַכְו רגעי ויהי כל
 :הָּבְרַאַמ שו ןְרּגִמ ירעסי ץמָּכ

 :יִּתְלִּב ןיא עישומּ עדת אל לתל םיִהְלאְו

 :תוְּואלת ץֶרְָּב רבב יפי יג
 :יינּוחַכְׁש ןֶּכְלע" םָּבִל םֶרָיַו ּועְבָׂש ּועְּבְשִיו יםֶתיִעְרַמְּב
 :'רּוָשָא ְּךָרָּדלע רֶמנְּכ לַחָשומְּכ םֶהָל ייִהָאְוז
 יםּבַל רֹוָגְס עָרְקֶאְו לובש בֶדְּכ םֵׁשָנְפא*

 :םַעְקְבְּת הָרָשַה תָיַח 'איִבְלְּכ םָש םֶלְכָאְ
 :'ִּדָרזָעְב 'יבדיּכ  לֶאְרְשַי יִדְתָחְשי
 יִביִטֶפַשְו ךיִרָעְילְכְּב  ךעיֶשּויְו אופא ְכֶלַמ "יַהָאי

 :יםיִרָׂשְְךֶלַמ יִלהֶנִּת ְּתְרַמֶא רשאי
 פ  ּיִתְרְבְעְּב חֶקֶעְו יֵּפאְּב לָס ָהֶלְתֶאיי

 :ֹותאַטַח הָנּופְצ םיִרְפֶא ןְוע רּורָצִיי
 םָכָח אל ו ןבדיאוה ול ואב הָדָלּוי יֵלְבֲחינ

 :םיִנְּב ּבָשִמּב רָמְייאל ית
quareחסקועקץוס6ט; שוטי 6 60000060  kaiםירורמת 6  vs 15 crrp; pro 

 קש !ל ביִשֶא ֹותָפְרָחְו ְךּפׁשֶא ויֵלֲע ויָמָדְו | לֵאָרְׂשִי יִנְרַרמּו םִיַרְפֶא יִנְסיִעְכַה 4
CpI3,1°A gpikn 5 tpouog cf 56; 6 dikaiwwuara (= NT velזז |  I. pers in 

 תותְּד?) | 1 אישְנ vel אָשְנ | < 6 םַמְׂשֹינ; 1 4 | 2 *16 6 תיִנָבַתָּכ ve תַנּומְתּכ

d al? | ae ₪51? ‘זע |  cf 14,4 et°,%||611? םיהלא  (kar eixéva) || ins? 
6+vb nonn | 5 1 6 68 ny, 6 6* | 5%6,4 | ל 1 רעסי | 4  add cf 

 םֶתועְרַּכ | לל prb add cf Dt 8,14. 32,18 | 7 *1 6 6 הִיְהָאְו | ל 639 רּושא;

 קזמ 1 דקַשָא cf [er 56 || 8 ** 1 ? רּנְּכ םֶעְרְקֶא | 9-5 1 6 6 ]םָׁש םֶלָכָאְו
 רעי ייפ |פיוcְּחִּתַתׁש| ל יכ >65, קזס יב 16 63ימ | וְּדיֶרְועֶב 6 68[
 זס * 1 היַאל (4! אופא) | = 1 ףּוטְפָשְיְו יִרָשדִלָכְו cf 6 אקוצ6דש 66 (ךטפשי)) ||

 << ?add | 13 *1 אּוהְו | ל 1 תָעָּכ
*54 



 844 5 עשוה 1 10

 םלָאְנִא תֶוָּמִמ םּדְפֶא לֹואָׁש ימי
 לואָש ףךְבֶטְק יַהֲא תֶנְמ 'ִךיִרְבַד יֵהֲא
 :יָניִעַמ רֵתָּסִי םַתָנ
 רָּבְדַמִמ הוהְי חור' םיִדָק אֹוָבָי .*איִרְפַי םיִחַא" ןיְּב אוה כ

 ונָיָעַמ יברחיו ורוקמ ׁשֹוָבְיְ הלע
 :*הָּדִמֲח לבל רצוא הָסָשָי אה

 לפי ֶרֲחּב יִהיֵהלאַּב הָתְרמ יכ' ןְמְש יֵֹׁשֲָתי 4
 פ RAs ויָתויִרָהְו ּוׁשָטְרָי םֶהיִלְלְע

 | ה בוש יָד םְכָמע מי
 ןֹוע אָשִּת ילָּכ ויָלֲא ּורָמֲא
 :ּוניִתָפְש יםיִרְפ | הָמְלַׁשְנּו בוטד'חקו
 בָכְרִנ אָל סּוסדלַע ּונֲעיִׁשֹוו אָלורּושא+

 : es יִפַא בש כ הָבָדְ םָבֲהֲא םֶתְבּושמ אָּפרֲא
 "הָגַשושַּ חַרְפְי לארְׂשִל לט הָיַהֶא
 ויָתוקנוי לכלול :ןוְנְָלּ וישרָש ידיו
 :ןוָנָבְלַּ ול ַחיִרְו וךוה תיַנכ יִהיִו
 נד ּויַחְי" לולב ייבָשי ובָׁשו

 :ןּונְבְל ןייּכ ּורְכִז ןפנכ ּוחְרפִיַו

 לונרושאו יִתיָע" יִנֲא  םיּבצַעָק דוָע *ילדהמ םִיָרָפָא
 :אָצְמִנ ךיְפ יִּנפִמ ןנעַר שוָרְבּכ יִנֲ
 םֶעָדיְו ןובָנ | הָלֲא ןֵבֶנְו םָכָח ימי

 :םָב ּולְשָבִ םיִעָשְפּו םֶב ּוכָלִי םיִקּצְו ההְי יכְרּד םיִרָשְיְּכ
 14 5 *cfio || ל ’mlt MSS sine | 15 *°1 איִרְפַמ וחֶא )Vגז=4 םיִחֶא) |

 5-5 ?add | < 1 6 6 שיבויו | %1 6 6 בירחיו | << ft ad | Cp 14, ד * 6 םֶשִּת
 prb add | * prps «* || (a Db) הָנֲעקְבִ םֶהיִתּויְרַהְו | 3 *1 לפ |"והָחְקנְו|
 61 6 68 יִרְפ | 4 = prb add | 5 ** prb add | 6° incert | P12 םיזראכ |

cirw;י]ךי (ן)  = (kai) ueevceéncovra,8 :16 63 ּובְׁשְו | ל יִלָצְב | << 61  

 קזס ןגד 1 ₪ ןָשְד גז יֵנְרַע | 512 ּורְבּוי רשי (fe | 9 *16 6 ול |
 55 1 ft פז ּונָביִשאְו ויִתיִנֲע גז ּונָבְבּושַאְו ויִתיִנְ

: 
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IסFL לNיו 
 :לַאּותֿפדןְּב לָאּוידלֶא הָיָה רָשַא הָוהָירַבְּי 1

 ץֶרֶאְה יֵבְׁשֹו לָּכ ּוניִזֲאָהְו םיִנָקְנַה תאזועֶמְׁש
 :םָכיֵתְבֲא יָמיִּב םֶאְו םֶכיֵמיְּב תאז הָתְיָהָה
 רֵתַא רול יסָהיִנְבּו םֶהיֵנְבִלי םֶכיֵנְבּו ּורּפִס םֶביִנְבְל היל

 קֶלָיַה לֵכָא הֵּבְרַאָה רֶתָיְו הָּבְראָה לָכֲא םֶזּגַה רֶתָי
 :ליִסָחַה לָכֲא קָלָיַה רֶתָיו
 ןיי יִתְש-לָּכ ּולָליַהְו ּוכָבּו "םירוכש ּוציָקָה5

 :'םֶכיִּפַמ תֶרְכָנ יִּכ םיִסָעדלַע
 רָפְסִמ ןיִאְו םּצע יֵּצְרַא-לע הָלָע יוגי

 :יול איִבָל תוָעְלַתְמּ הָיְרַא יִנש וָנְׁש

 הָפְצְקל יִתָנָאְתּו הָּמׁשְל יֵנְפַּנ םָש
 :ָהיְירָש ּוניִבְלַה ךיִלָשַהְו ּהָּפְׂשֲח ףֵׂשָחי

 :ָהיָרּועְנ לעבדלע קָשדתרְנֶח הָנּותְבַּכ לא
 הָוהְי תיִּבִמ ּךֶסַנְו הָחְנִמ תֶרְכָה

 :הָיהְי יִתְרָשְמ םיִנֲהְכַה ֹולְבֲא
 הָמְרא הָלְבֲא הרש תשס

 :רֶהְצַי לַלְמָא ׁשֹריְּת שיבוה ןֶנָ דש יִּב
 םיִמְָרכ ןליִליה םיִרָּכִא ושיבהיז

 :הֶדָש ריִצְק דֵבָא יִכ הָבעשדלַעְו הָטֲח"לַע
 הָלָכְמֲא הָנֲאְּתַהְו הָׁשיִבּוה ןַפְנַהיי

 ושַבָי הָדָשַה יִצָעְילְּכ | ַחּוֿפַתְו רָמְּתמּנ ןומר
 :םֶדֶא יָּבְִמ ושש שיבההיכ
 ַחְּבְזִמ יִתְרָשְמ וליליַה םיִנֲהְכַה ּודְפִסְו ּורְנֲחי
 יִמלֶא יִתְרַׁשִמ םיִקְׂשב ּוניָל ואב
 ְָסָנְו הָחְנִמ םֶכיִהְלֶא תִיִּבִמ עֶגְמִנ כ

Cp r, r 663 לאותב | 3 = ft add | 5 * 6)6( + 65 oivov טטזשא | * 6+ 
60000 kai xapé: exc ? vb nonn | 6 °° prps איבלכ ויָתועלתמו cf 62 || 

  utף 16 6% = ַחָּבְזִמ |  | 8 6£+ rps uéו ? ְךְלשהו ףשָח ּהָפָשָח
 םיהלא.  13 | 13 1 6 Gfצ



 846 לאוי 2,5—1,14

 הָרָצע ּוטְרְק םוצושדקיצ
 ץֶרפַה יֵבְׁשְי לָּב םיִנַָו ּופְסֲא
 :הָוהְילֶא ּוקֲעֹוְו |םֶביֵהְלֶא הָוהְי תי

 :אֹובִי יֵּדְׁשַמ דָשְכּו הָוהְי םוי בורק יִּב םויל ּהָהא5
 תָרְכְנ לָכָא ּוניגיע דָגְג אָלָה 5

 ליו הָחְמְש ניִהלֲא תיִּבַמ
 יםהיִתְפְרְנַמ תַחַּת / תור ושבעיול
 :ןֶנָּד שיבח יּכ לתוְרְגַמַמ ּוסְרֶהְג תורָצֶא מש

 רֶקְב יִרְדָע כב יהָמָהְב הָחְנֶאג-הַמי8

 :ּומָשָאְנ ןאָצַה יִרְדְעְסְנ םֶהָל הָעְרַמ ןיִא יִּ
 אָרְקֶא הָוהְי כאפ

 רָבְדִמ תֹואְנ .הָלְכָא שא יִּ
 :הָרָׂשַה ָצְעלְּכ הָטֲהְל הָבָהְָ
 ְךָכֲא גוָרעּת הָדָש תומה"
 פ רָבְִַה תֹוֲאְנ הָלְכֶא ׁשֵאְו םִוָמ יֵקיִפא ּושָבָי יִ

 ישדק רֶהְּב ּועיִרָהְו ןויִצְּב רֶפֹוׁש ּועְקְּתי 2
 הָוהְיְיסוְו אָבְִּכ ץֶרָאָה יֵבָׁשְו לָּכ וגר
 לָּרעג ןֶנָע םוָי הָסַפַאְו ךָשָח ם בורק כ
 םּוצַעְו בר םע םיִרָהֲהלֲע ׂשֶרפ רַחְשְּ
 ףסוי אל ֹויְרֲחַאְו םלֹועֶה" ןמ ּהָיָהָנ "אל המ
 :רֹוְו רוד ינְׁש-רֲע

 הָבָהָל טֵהַלְּת ויָרָחָאְו שָא הָלָבֲא יִנָפְל
 הָמְמְש רֵּבְדִמ ֹויָרָחאְו וינְפְל ץֶרָאָה ןֶדְעְנְּ
 :ול הָתְיְהְדאל הָמיֵלְּפ"םַנָו
 :ןוצּורְי ןכ םיִשְרפְכּו ּוהָאְרַמ םיִסּוס הֶאְרַמְכ
 ןולקרְ םיִרָהָה ישאְרדלע תֹובָּכְרַמ לוק
 שק הָלְכֲא ׁשֵא בֵהָל לק
 :הָמֲחְלַמ וְרָע םּוצע םעָּ

 :7 ** זק; 6 (םהיתפרמ) םֶהיִתְפְר תחת תֹורָפ (0אiקזמלaצ) ג(ש)סְכַע
 etiam 5 hab) תורפ, sed frt 1 Nir vel DT, reliquum c 6( | 1 תֹורָנְמ

 cf Hgg 2,19 | 18 °° 6 ri aroéncouev éavroic = ההָּב הָחָנַנ המ | ל 6
éxAavcav = 127, sed 1 48 || > 6 BW] (hgavicéengav) cf Hos 14,1° || 20 1 

 תַמֲהָּב | Cp 2, 1 trsp fin vrs post לפרעו + 2 | 1 ףסוי
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 :רּוְראָפ ּוצְּבְק םיִנָּפִדִלְּכ םיִמַע ּוליִחָי ויָנָפִמ6ַ
 הָמֹוח ּוְלַעָי הַמָחְלִמ יִשְנַאְּכ ןּוצְרָ םיִרֹוּבנְּכל

 :םֶתֹוחְרָא ןּוטְּבעֶ אָלְו וכלי ויִקְרדּ ׁשיִאְו

 וכלי ּותלְְמּב רֶבֶג ןח אָל וַחָא שיאו
 :ּועָצְבִי אל ּולֹּפִי חלָשַה דַעְבּו

 ולעְי םיִתְבַּב .ןּוצְרְו הָמֹוחְּב ּוקשְנ רעב
 :בָּנָגּכ ואבי םיִנֹולַחַה דַעְּב

 םִיָמׁש ּושעְר ץֶרֶא הָזְנָר ויִנָפְלי
 :םָהְנְנ ּופְסֶא םיִבְכוכְו ּורָדָק ריו שָמש

 והנַחְמ דאָמ בֶר יִּכ .יוליח יִגָפְל ולוק ןָתָנ הוהיניי
 הָוהְיוְי לוָדְנדיּכ יוָרְבְד השע םּוצָע יכ
 :ּונְליִכְי ימּו דֵאָמ אָרּונְו

 םֶכְבָבְללֶכְּב יֵרְע ּובָש יהְנהְיְדםאְנ הָּתַעְדםֶנְו
 םכיִדגְּבלַאְ םֶכְבַבְל ּועְרְקְו :דָפְסַמְבּו יִכָבְבּו םוָצָבּ
 אּוה םּוחַרְו ןּונַחְדיּ םֶכיַהְלֶ הָוהידלֶא ּובּושו
 :הָעְרֲה" לע םֶחְנְו דָסָחְדבַרְו םִיַֿפַא ךְרַא
 הָכְרְּב ֹויָרֲחֲא ריֵאְׁשִהְו םֶחנְו בּושָי עדוי ימי

 ס :םֶכיֵהְלא הָוהיל סנו הָחְנִמ

 :הָרִָע ּוָאְרִק םוציושדק ןיצְּב רֶפוש עקַּתיי
 לָהָק שק םֶעּופְסֲאפ

 םִיָדָש "יִקְנויְו םילָלֹוע ּופְסֲא םיִנקָז יוצב
 :ּהָתָּפִחִמ הָלְכְו ֹורְדָחַמ ןְתָח אצי

 הָנהְי יִתְרָׁשִמ םיִנָהְּכַה ּוכְבַי חָּבְזִמְלְו םֶלּואָה ןיִּביז
 הָּפְרחְל ּבְתְלַח ןָתַתִלאְו ךֿמעדלע הָנהְי .הָסָּח מאיו
 :םֶהיִהְלֶא הָיַא םיִמַעַב .ּורמאי הָמְל םיוג םּבלָשָמְ

 ומעל מא הֶהְי ןעויפ :ומע"לע למי דער הָוהְי אָנקי*
 -אָלְו ותא םֶּתְעְבְשּו רֶהצִיַהְו שוָריִּתַהְו ןֶנֶדַהתֶא סֶכָל חלש יֵנְנַה
 םֶכילְעִמ קיִחְרַא ינּופָצַהדתֶאְו< :םִיגַּב הָפְרִח דוע םֶכְתֶא ןתֶא
 ֹופֹסָו יִנמְדְקַה םָּיהדלֶא ויָנּפ-תֶא הָמְמְשּו הָיצ ץֶרָאלָא יִּתָחַַּהְ
 7/5+1 ןותועי )6 60 צשטש) || 8 6 60656 (ןוקַחרי) | זז ** ?ada | ל 0

 |  | 12 6-6 0666 dudוֶרָבְד ישעמ מצע =  pra AOrwv 00100(טאטק6 611
15 8 hic incip cp 2 | 16 * 8 וצבק | * 6 om | 17 cf 1 3% 



 848 לאוי 4,3—2,21

 :יתֹוׂשעל ליִּדְגַה יֵּכי ּותָנֲחצ לַעַּתְו ׁשֲאָב הָלֲעְוי ןורֲחַאָה םִיַה-לֶא

 :תושעל הֶוהְי ליניב .יחָמְּו יל הַר יִאְרְלַא=
 רְִָּמ תוָאְנ ּואְשְד כ .יִדָש תֹוָמֲהּב ּואְריִת"לַא==

 :םֶליח תג גו הָנֲאָּת .וירפ אָׂשָנ עי
 םֶכיֵהְלֲא הָוהיִּב חְמָשְו ּוליָג ןויצ יִנָבּו

 הָכָרַצִל יהָרּומַהדתֶא םֶכָל ןֵתְניִ
 :ףושאַרְב ׁשֹוקְלַמּו 'הָרֹומ םֶשָג םֶכָל דריו

 רָהֹצְיְו שוְריִּת םיִבָקוַה וקישהו רָּב תֹוָנָרְנַה ּואְלְמּו
 ליִסֲחֲהְו קליה הֵּבְרַאָה לָכֶא שא םיִנָשַהדתֶא הכל יִתְמלׁשְו

 :םֶכָּב יִּתְחְלש רֶׁשֲא לּודּנַה לח םָזָנַהְו
 םֵכיֵהְלֲא הזה םׁש-תֶא .םּתְללַהְ עובש לוכא םּתְלַכַאוי

 םָּתְעַדיְו>7 :יםלועל ימע ושְבָי-אְלְוש איִלָּפַהְל םֶכָּמַע הָשָעְדרָשַא
 יִנָא לָאְרשי ברקב יִּכ
 ס :םֶלֹועְל יִמע ּושביאָלְו דֹוֲע ןיִאְו םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינֲאַו
 רְְּׁב-לַּכ-לע יִחּורתֶא ּךוּפָשֶא ןּכייִרֲחַא הָיָהְוי 8

 ןומלָחי תוָמלַח ֶכיִנַקז םֶכיִתנְּו םֶיְִּב אנ
 םיִדְבֲעָה-לע םגְו* ּואְרִי תוגיִזָח םֶביִרּוְחַּב
 :יחּורדתֶא ּךופשֶא הַּמַהָה םיִמָּיַּב תוָחָּפָשַהְד לַעְ
 :ןָשָע תֹּורְמְתְו שָאְו םָּד ץֶרָאְבּו םִיַמְׁשַּב םיתפֹומ יִּתַתָנְו
 לודָּנַהי הָוהְי םוָי אוב נפל םֶדְל תַריַהְו ףשמל דַפְהִי שָמָשַהי

 :יאָרּונַהְו | 1

 ןיצירַהְּב יפ טְלַמַי הָוהְי םַשַּב אָרְתירׁשַא לָּכ הָיָהְו5
 הָוהְי רַמִא שא הָטיִלְּ הָיִהִּת םֶשּוריִבּ
 :ארק הָוהְי רֶׁשֲא םיִדירְׂשַבּו

 הָדּוהְי תּובָש-תֶא בושֶא רשא איָהַה תַעְבּו הָּמָהָה םיִמָיַּב הגה יכי4
 טֵפְׁשֹוְהְי קמֲעלָא םיּתְדַרוֲהְו םיּנַה"לְכיתֶא יִּתְצַּבַקְו> :םָלׁשּוריִו

 לֵאָרְׂשִי יֵתְלֲחנְ יֿמע-לע םַש םָמַע יִּתַמַּפְׁשְנְו
 3ּוקלח יִצְרֲא"תֶאָו םיוגב ּוְרְנִּפ רשַא
 הָנוַּב ללה נְתִיַו לָרֹונ דִי ימֲע-לָאו
add cfv 21 |תושעל לידנה יכ  Am 4,10, frt etiamא 34,3;  ~raad ‘ch 

 23° % 16 Bpiuaro cf 36 = ןוזָּמַה | *1 ft 6 343155 הֶרּוי || <1 6 680 ןושאּרּכ
Cp3,4 add? | 5 627 6+ (דו | | frt add 6127 finהָנושאַרָכ | 26 =  vel 

 kal edayyeAitéuevot = םירשבמו | ,Cp 4, 1 16 % aw 0 ביִשֶא.
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 לָכָו ןודיִצְו רצ יֵל םָּתַא-הַמ םנְו* ם תש ןַײב ּוָרְכַמ הָנְלִיַהְו
 לק לע ז םָּתַא םיִלָמְג םִאְו לע םיִמָלָשִמ ל םֶּתַא לּומְּגַה תָשְלָּ תוליִלְ
 יִּדְמַחַמּ םתְחְקְל יִבָהְזּו יִפְמַּכירֶׁשַא :םָבְׁשאָרְּב םֶכְלמְ ביִׁשֲא הֶרַהְמ
 םָּתְרַכְמ םֶלָשּוְִי יִנְבּו הָדּוהְי יִנָב :םֶכילכיֵהְל םָתאֵבָה םיבטַה
 םקָמַהִמ םֶריִעָמ יִנָנַהז :םֶלּובְ לַעַמ םקיחְרה ןעמל םיִנָניַה יִנְבַל
 יִתְרְכְמּו :םֶכָשאְרְב םֶכָלַמְג יִתבָשהְו הָּמֵׁש םָתֹא םָּתְרַכְמרְׁשַא
 יוג-לָא םיאָבְׁשְל םּוָרְכְמּו הּוהְי יִנָּב יב םָכיֵתֹוְנְּב-תֶאְו םֶביִנְּב-תֶא

 פ  ורָבּו הָזהְי יִּכ קוחְר
 םיִרוּבְּגַה ּוריִעָה הָמָחְלִמ ּושדַק םיוגָּב תאזּואְרקּפ

 תובְרְתל סֶכיִתֶא ּותָבי< :הָמְחְלִּמַה יִשְנַא לָּכ ּולֲי ּושָנ
 :יִנָא רּבִּג רַמאי שֶָלַחַה םיִחְמְרל .םֶיִתוְרְמְזמּו
 הָמָש 'ּוצַּבְקַנְו ביִבָּסִמ םִיוגַהְלָכ ּואָבְו שּועיי

 :ְדיִרּוּבִּג הָנהְי תָחְנַהי
 טפְׁשֹוהְי קַמֲעלֶא םיּגַה ולעיו ל ורועי

 :ביִבָּסִמ םִוגַהדַלָּכְ-תֶא טָּפָשל בֵׁשֲא םֵׁש יִּ
 ּודְר ּואָב ריִצָק לֵׁשְב יּב למ וחלש
 :םתַעְר הָּבַר יִּכ םיִבָקִיַה וקשה תַּג האמי

 קָמַעְּב הָוחְי םִי בּורֶק יִּכ ץּורָחֶה קַמַעְּב םיִנֹמֲה םיִנמַהי+
 :ץּוְרֶחַה ] :םהְנְנ ּוָפְסֶא םיִבָכְכְו ּורָדָק ַָרְֵו שמש
 ולוק ןֵּתִ םלׁשּוריִמּו גָאְׁשִי ןויצמ ההיוופ

 ומַעְל הָסֲחַמ הָוהיִו ץֶרָאְו םִימָׁש ּׁשֲעָרְ
 :לֵאָרְׂשִי יֵנְבַל זֹועָמּו

 יִשְדְקְרַה ןויִצְּב ןכש םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינַא יִּכ םָּתְעַדיִויל
 :דוע ּהָבּורְבעידאל םיִרְזְו שֶדק שור הָתְיָהְו

 אּוהַה םויב הָיָהְו8

 בָלֶח הָנָכָלַּת תעָבְּגַהְו סיִסָע םיִרָהָה פטי
 ןעמּו םִיָמ ּוכָלִי הָדּוהְי יָקיִפֲאלָכְו
 :םיִטָשַה לַחְנ"תֶא הָקְׁשִהְו אֵצִי הָוהְי תִיֵּבִמ

 יִהְְהְּת הָמְמָׁש רּבְדַמִל םּורָאְו הָיָהְת הָמְמׁשִל םיָרְצִמופ
 8 6 66 aixuaAwsiav = בש | zr *1 רוע cfv 12 ורועי 6 צ ּוריֵעָה [
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  Joel 4,22—Amos I,IIסומע = לאוו 850

 :יָצְרַאְּב איָקְניָד ָכְפְׁשירַׁשַאי | הָדּוהְי יִנְּב סמַחְמ
 :רֹוְו רול םלָשּוְיו בש ועל הוה
 :ןויִצְּב ןכש הָנהִיַנ "יִתיִקְנאְל םָמָּד *יִתיִקְנְו

AMOS. סומע 
 לַאָרְׂשִי-לע הֶזֶח רָשַא עוקִּתִמ םיִדְקְּנב הָיְהְרְרְשִא סומַע יִרָבּדַי 1

 םיִתְנש לאָרְׂשִ למ שָאויְּב םַעְבְרִי יִמיִבּו הויל הָיזְעויִמיִּב
 ורַמאיַוי :שַעַרַה נפל

 וליק ןֵּתַי םֶלָשּוְִיִמּו נֵאְׁשִי ןויצמ הָוהְי
 הָוהְי רָמָא הב3 פ ילָמְרַּכַה שאר ׁשֶביְו םיִעְרָה תוָאְנ לבא

 נְביִׁשֲא אָל הַעְּבְרַא-לעֶ קשמ י יֵעׁשּפ השלשז לע
 :דַעַלָּנַה-תֶא לֶזְרּבַה תּוצְרַחּב םשוד-לע
 :רָדֲהְּב תֹונְמְרַא הָלְכֲאְו לאח תיִבָּב שֶא יִתְחַלָשוי

 ןנָא"תַעָקְּבִמ בש יֵּתְרְַהְו קְׁשַמּד יב דבש
 הָריִק םרא-םע ָלָנְו ןֶרֶע תיַּגמ טָבש ּךְמֹותו

 הֶוהְי רֶמָא הב% ס :הָיהְי רַמָא
 ונבישא אָל הֵעֵּבְרַא-לעֶו הָּזִע יִעָשְּפ השלש-לע
 :םודֶאל ריִגְסַהְ הָמלְש תו םָתולְגַה-לַע
 ָהיֵתֹנְמְרַא הָלָכֲאְו הנע תֶמוחְּב ׁשֵא יִּתְחַלָשְול
 ןולק שמ טבש מותו דֹוְּׁשַאַמ בש יִּתַרכֲהו

 םיתְשלְפ תיִרֵׁש ֹודבֲאְו ןורקעדלע יי יִתובישהְו
 הָוהְי רָמָא הפ ס :הּוהְי יִנַֹא רַמָא

 ונבישא אָל הָעְבְרא-לַעְו רֹצ"יִעְׁשּפ השלשה לע
 :םיִחַא תיִרְּב ּורְכְז אלו םולֲאָל הָמְלֶש תּוַלְנ םֶדיִנְסַהְלַע

 ;ְהיָּונְמְרַא הָלְכְאְו רצ תַמחְּב שא יִתְחְלְשְוי
 הָוהְי רָמָא הביי

 ּוָביִשַא אָל הָעְּבְרַאלַעֶו .םודָא יִעָשִּפ הָשלֶשלע
 ויִמֲתַר תַתְׁשְו ּויַחֶא בֶרֲחב ופְדְרלע

 $Ig °> ₪+ add | 21 ° 1 6 G(éxZnrHhow) יִּתְמּקַנְו |  ז ו יִּתַמְקנ
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1,12—29 AMOS 851 

 :יחַצָנ הָרָמְׁשי ֹותְרְבֲעְו ופא דַעָל יףַרְמי
 פ | והָרָצָב תוגְמְרִא הָכָכֲאְו ןָמיִתְּב שָא יִּתְחלָשְויי

 הוהְי רַמָא הָבּ
 ּנְביִׁשֲא אל הָעָּבְרַא-לַעְו ןומעדיְנְב ןעֶׁשּפ הׁשלש-לע
  :םֶלּובְג"תֶא ביִחְרַה ןַעַמְל רֶעְלְגַה תֹוַרָה םעֶקְּב-לע

 ָהיֶתֹונָמְרַא הָלְכָאְו הָּבַר תַמּוחְּב שֶא יִּתַצֲהְנִּ
 :הפּוס םִיָיְּב רַעָסְּב הַמְמְלַמ םויְּב הָעּורְתְּב
 וָּדַחִ וירש אּוָה הלו םָּכלַמ להו

 הָיהְי רַמָא הכי 2 סם :הֹוהְי רַמָא
 ּנְביִׁשַא אל הַעְברַא-לעו בָאֹומ יֵעְׁשּפ הְׁשלׁש-לע
 :דישל םוַא-ךלמ תּומְצַע ּופְרָׂשלַע

 תוירקה תָגְמְרא הָלְכְָו בֶאומְב שאת
 :רפוש לוָקֿב הָעּורְתְּב בָאֹומ ןֹואְׁשְּב תמו
 ֹומְע גִרֶהֶא יָהיֵרְׂשלָכְו יּהָּבְרִּקִמ טפוש יִּתַרְכָהְוצ

 הּוהְי רָמָא הב+ סם :הָוהְי רָמָא
 ּונָביִׁשֲא אֵל הָעְּבְרַא-לעֶו הָדּוהְי יֵעְׁשְפ הָׁשלְׁש-לַ
 ּורָמׁש אָל ֹויָּקֲחְו הוהְי תַרֹוּתדתֶא םֶסֶאְמדלַע
 :םֶהיֵרֲחַא םַתובא ּוכְלֲה-רְׁשַא םֶהיֵבְזַּכ םּועְתַיַ
 : :םלָשּורְ תֹונְמְרַא הלכאו הָדּוהיִּב שֶא יִּתְחַלָשְו5

 הֶוהְי רַמָא הב

 | :םילענ רובעב ןויְבָאְ .קילצ לסל םֶרְכַמ לע
 שי םיִוְנֲע ּךְרֶדְו םיִלָה שאְרּב "ץֶרֶאדרַפַעלַע יםיִפָאשַהז

 :ישרק םש-תֶא לֵלֲח ןעמל הָרענַהלֶא ּוכְלִי ויִבָאְו ׁשיִאְו
 חֵּבְזִמ"לְּכ לֵצַא וטי יִלָבֲח םיָדנְּלֲעְ
 :םֵהיֵהְלֲא תיִּב ּותְׁשִי םיִשּונע 5
 והָבָּג םיִזָרֲא ּהֵבְנְּכ רֶׁשֲא םֶהיֵנְּפִמ ירמָאָהדתֶא יִּתְדַמְׁשִה יִכֹנָאְופ
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 852 סומע 3,8—2,10

 :תַחָּתִמ ויִשְרָשְו לַעַּמִמ ויְרּפ דיַמְׁשֲאְו םיִנֹולֲאָּכ אוה ןֹקָחְנ
 םֶכְתֶא ךלואו םִיָרצִמ ץֶרֶאְמ םֶבְתֶא יִתיִלָעַ יכֹנֲאְווט

 :ִרמָאָה ץֶרָא-תֶא תַשָרְל הָנׁש םיִעְבְִ בד
 םיִרְזְנִל םָכיִרּוְחַּבִמּו םיִאיֵבָנִל םֶכיֵנְּגִמ םיִקָאָעי

 ּוִָבּנת :יהָוהְיְיַאְני לֵאָרְׂשִי ינְּב תאניֵא ףָאַה
 אֵל רמאל םֶתיּוצ םיִאיִבְּנַהדלַעְו ןִיָי םיִרְזְנַה-תֶא ָקְׁשַּתוי=

 הֶאָלְמה 'הָלְנַעָה 'קיִעְּת רֶׁשֲאַכי םֶכיֵּתְחַּת יקיִעַמ יִכנָא הּגַהי
 :ריָמְע הָל וקכ ץמאְְדאל קָזְחְו לֶקִמ סונָמ דָבָאְוי+

 דמעי אל תָשְקַה שפתו5 :ושפנ טְלמיהאָל רוָבְנְ
 :ֹוׁשְפנ טָלַמְי אְל סּוסַה בֶכרְו טָלַמְי אֶל ויָלְגַרְּב לָקְ

 ם :הָנהְידםֶאְנ אּוֲהַהםִייַּב סּונָי םוָרָע :םיִרּוּבַּב וב ץיֶמַאָדּו
 לע לֵאָרְִׂ ינְּב םכילע הָוהְי רָּבִּד רֶׁשֲא הֶּזַה רָבְּדַה"תֶא ּועָמְשי 8
 :לרָמאל םִיָרְצִמ ץֶרֲאַמ יתילעה רשא יהָחפְׁשִמַה"לְּכ

 הָמְראָה תֹוחְּפִׁשִמ לָּכִמ יֵּתְעֹלו םֶכְתֶא קר
 :םֶכיִתְנועלָּכ תֶא םֿכילֲע דֶקּפֶא ןֶּבדלָע

 :גרעּונימַא יִתְלּב .ָהְחִנ םינ ּוכְליהְ
 ול ןיא ףֵרָמְו רעב היִרא נאְׁשִיהּי

 :דכְלְדִא יִּתְלִּב ותְנֶעָּמִמ ולוק ריִפָכ ןִּתַיַה
 הל ןיא שקומו ץֶרָאָה חפ"לע רופצ לַפְתַה
 ובל אל רובל הראה ןמ חַפד הלה

 :הָש אל הוה ריעְב הער הית םִא
 רֶבָּד הָוהְי יִנֹוֲא השעי אל יד

 :םיִאיִבְּנַה -יַדְבַעְלֶא "וס הָלָג- םִא יִּב

 אָריִי אל יִמ גָאְׁש היא
 :אָבְנִי אל יִמ רָב הוהָי יָנֲֹא
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2-5 AMOS 853 

 םִיָרְצִמ ץֶרֲאְּב תֹוָגְמְרַא-לַעְו ידְֹּׁשַאְּב תֹונְמְרַא-לַע ּעיִמְשַהפ
 ּהָכֹותְּב תובר תֶמּוהְמ ּואְרּו ןּורְמְׁש יִרְהדלַע ּופְסֲאָה יּוֹרְמֲאְו
 :"הָבְרְקְּב םיקּושעו'

 רֶׁשְו סָמְָח םיִרָצִאָה | יהָוהְיְדֶאְנ < = הָחֹכְניתֹושֲע .ּעָדְידאלְוו
 פ :'םֶהיִתיִנְמְראַּב | יִעְראַה יביִבְסּ רצ הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָּכ ןָכְליי

 :ךיַתונְמְרא ובנו וע ּךַּמִמ 'דיִרֹוהְו
 יָרָאָה יִּפַמ הָעְרֶה ליִצַי שא הָוהְי רַמָא הי

 לֵאָרְׂשִי נב וצי ןכ ואב וא םְַרכ יִתש
 :שְרַע "קֶשָמְדְבּו הָטִמ "תֶאְפּב ןורְמָשַּב םיִבָשיַה

 :תֹוִאָבצַה יֵהלֲא הָוהְי ינדָאדֶאְנ בקעי תיִבְּב ּודיִעָהְו ועָמָשי*
 לֶאדתיב יתוחָבְזִמ לע י יּתְדקַּו לויִלע לֶאְרשי-יעָשפ יִדְקָּפ םוֶיְּב יי

 :ץֶרֶאל ּולָּפַנְו תָבְַמַה תֹוָגְרִק ּועּדְנְנְו
 ןׁשה יב ולאו ץיקה תיב"לע ףָרָחַה-תיב יִתיַּהְוי

 ס :הָוהְייסִאְנ 'םיֶבַר םיִּתָּבי ּוָפְסְו

 ןרְמְׂש רֶהְּב רֶׁשֲא ןֶשְּבַה תורְּפ הָזַה רָבְּדַה ועָמְשי 4
 הָאיִבָה .םָהיגְדִאל תוָרְמָאָה םיָנֹויְבֲא תצְצְרְה .םיִלד תֹוָקְׁשְעָה
 :הָּתְׁשִנְו
 יםכילע םיִאְּב םיִמָי הֵּנַה יִּכ ושדְְּב הֹוהָי נא עַּבְשנ*

 :הנּוד' תֹוָריִסּב ןֵכְתיִרֲחאְו תֹוֹנִצַּב 'םֶכְתֶא אָשנְו
 -םָאְנ יהָנֹומְרַהַה הָנָתְכְלָשַהְ ּהָּדְנְנ הָשֶא יהֶנאָצִת יםיִצָרפו

 :הָוה] עְׁשפְל ְְּרַה לָגְלּגַה ועָשַפּו לַא-תיב אב

 :םָכיִתרְׂשֶעמ םיָמי תֶׁשְלׁשִל םֶכיֵחְִז לקבל ּואיבְָ
 יעיִמְׁשַה תֹובָרנ ּוָאְרקְו הָדּוּת ץַמָחמ רפקו5

 :הֶוהְי ינדא םָאְג לֵאָרְׂשִי נְּב .םָּתְבַהַא ןכיִּ
ftל  | ro *= add9 * 6 רושָאְּב | * 5% 41 | < 1 6 6 רַה 6 4,ז || 5% 306? |  
 864 || זז *1 בבסי (קזקפ 'ָאָה ביִבָּסִמ ּורצ) | * 6 ה + טסט = ךצְרַא | ו דרה |
 12 * crrp, num 1 תיִפָצְּב cf Jes 21 2 | ל crrp, nonn MSS קש--; 1 fit תֶשָּבַדְבּו

[add] Amבקעי תיב 0  non leg (adינדא  cf Jes 30,6 || v 13 frt add; 6 prb 

recte trad ?תוחבזמ  num plurלארשי תיב 3,1; 5,1. 4( | 14 * 61? | ל  scripsit 

 n cfבומה תונרק, qטגזe קזקs תַבַצַמ (ג1 תֹונָמְרַא) | 15 קצק םִיִנְבָה יִּתָּב +

nonnןשה יתב) | ספ 1:,4ןְהיִנרַאַל | 2 * >6 | 1 ןָכילע | ©  Ez 27,15 et 
)trspos fin vs); 1 prb 4 |שרפו ןֶמד  sק prקזקסמ ןֶכָּפַא גטז ןָכְתֶא ּואָשנְו |  

3 + ₪ 1 JNA cf 6 0 | b-b crrp, sed incert quid 1, nonn 
 ְֹּרַהְו | 5 1 ורטקו ceoe || 4 prb 1ש(ק( cf 6 aroקזקסמ תומרע ןָּתְכְלַשָהְו



aר  

 םֶכיִרָעדַלְכַּב םִיַנַׁש ןֹויְקִנ םֶכָל יִּתַתְנ יִנֲא-םגופ
 :הָוהְידםֶאְנ יֵרֲע םּתְבַשאְלְ םכיִתְמּוקמ לָכָּב םָחל רָסָחְו
 ריִקל םיִׁשְדֲח השלש דֹועְּב םֶשָּגַהַתֶא םָכִמ יִּתְעַנְמ יִכֹנֲא סנו"

 ּתַחַא הָקלָח ריִמְמַא אָל תֶחַא ריעלֲעְו תחֶא ריע-לע "יּתְרטְמַהְו
 שלש םִיַּתְׁש ּועָנְוי :שָביִּת ָהיֶלָע יריַמְמַת"אָל"רֶׁשֲא הָקְלָחְו רַמָּמִּת
 תֶחַא ריעדלָא םיִרָע

 :הָוהְידִאְג יֵרָע םָּתְבִׁש"אַלְו ּועֵּבְׂשִי אָלְו םיַמ תוָּתְשל
 םֶכיִמְרַכְו םֶכיֵתֹוְננ תובְרה ןֹוקְריבּו ןּופְּׁשּב םֶכְתֶא יִתּיַּכִהִפ

 :הֹוהְי-םֲאְנ יַרֲע םַּתְבְׁש-אָלְו םִזָנַה לכאי םֶכיֵתְיַזְו םֶכיֵנֲאְתּו
 יָיִרּוחְּב בֶרֶחַב תגר יםִיַרְצִמ ְךֶרָדּבי רֶבַּד םֶכָב ִּתְחלָשּוס

 יםֶכיִסּוס יִבָש םעי
 :הָוהְי-םֲאְנ יִדָע םָּתְבַׁש-אָלְו יםֶכְּפַאְבּו םכיִנֲחמ ישָאְּב הלעַאו

 הָרֹמֲע-תֶאְ םֶדְס"תֶא םיִהָלֶא תַכַּפֲהַמַּכ םָכְב יִּתְכַפָהיי
 ס  :הָוהְי"ָאָנ יֵדֲע םֶּתְבַשאְלְו הָפְרָשמ לֶצַמ דָא ּויְקִּתַ
ia:תארקל ןוּכַה ךל-השעא תאְזיִּכ בקע לארי ו הָּכ - 

 ּוחַשדהמ םֶדָאְל דיִּגַמּו ַחּור רבו ימיה רצוי
 ץֶרֶא יִתָמָּבדלַע ךרדְו 'הַפיֵע רחש השע
 ם מש תוָאְבְצ"יהְלֶא הוה

 תיִּב הָניִק םָכיֵלֲע אשנ יִכֹנֲא רֶׁשֲא הָּזַה רֶבְּדַהדתֶא ּועְמַׁשי 5

 :לֶאָרְׂשִ
 לֶאָרְׂשִי תָנּותְּב םוק ףָסֹות"אְל הָלָפָנ

 פ  ּהָמיִקִמ ןיא ּהָתְמְרַאלַע הָשְטנ
 יהֹוהָי ינדא רַמָא הָב יי

 הֶאְמ ריִאְׁשַּת ףָכָא תאָציַה ריִעָה
 פ  ּלָאְרָשַי תבל הֵרְׂשִע ריִאָשִּת הָאמ 'תאצויהו

 לֶאָרְׂשִי תיֵבְל הָיהְי רָמָא הָכ כ
 לא-תיב ּוׁשְדִּת"לֶאְופ :ּוָתו יִנְּׁשְרּ

add hab | 71?שבית , : דועב  v7.8, al tantum vb6 665 ןויהק | 31  
 יתרט-- | * 16 6 ריֵמְמַא | 1 1 יִּתְבְרָחַה | זס = ft ad; 81 == vel ל-ל 6
 hab || 3 nonn 5 שָאְּב jel םכפאב | 13 5 6 =Bpovrhv םער | ל 6

 הֶפיִעְו | סס 5, 3 trp גטס verba לארשי תיבל | * קזקצ תאַצְויַה ריִעָהְו
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 ּרָבְעַת אָל עַבָש רֶאְבּו ּואֹבָת אָל לנְנַהו
 :ןָאל הָיָהְו לֶא תיבּו  הָלְגו הָלָג לָּנְלּוַה יֵּב
 ףסוי תִיּב 'שָאְּכ חַלְִַּפ .ּונחְו הָוהְי"תֶא שר

 :'ִלֶאדתיִבְל הָּבַכְמדןיִאְו הָלְכָאְו
 :ּוחיִּנַה ץֶרֶאְל הֶקָדְצּו טָּפְשִמ הָנֲעַלְל םיִכָפְהַה 7

 תֶוְלַצ רק ּךַפהְו ליִסְּו הָמיִכ השע*
 םִיַהיֵמְל אָרוקַה ךיִשְחֶה הָלֵיְל םֹויְו
 :ומָש הָוהְי ץֶרָאָה ינָּפדלַע םֶכפְׁשיְו
 :יאֹובְי רַצְבַמִד לע דש זעדלע ירש ינילְבַמַה

 :ּובָעְתַי םיִמָּת רָברְו ַתיִכֹומ רעְׁשְב ּאָנָׂשוס
 ּנַמִמ ּוחְקִּת יִָּבתַאְשַּו "לע יםָכְסָשוְּב ןַעַי כי

 םב ובָשַתאל םֶתיִנְּב תיִזְנ יֵּתְּב
 :םָניִי-תֶא ּוּתְשַת אָלְו םָּתְעַמְ דָמָחְדיִמְּ
 םֶכיִתאְטַח םיִמָצעו םֶכיֵעְׁשַּפ םיֶּבַר יִּתְעְַי יב

 :ּוטָה רַעָשַּב םיִנֹוְבֲאְו רַפֹכ יחְקְל קיִּדצ יררצ

 :איִה הָעְר תע יִּכ םֶדּו אָקַה תעְּב ליכשמה כלי
 ןְכייִהיִו ּויַחִּת ןעַמְל עֶרלַאְו בֹוטוׁשְרְּד

 :םָּתְרַמַא רֶׁשֲאַּכ םֶכְּתִא תֹוָאָבצ יהל הְוהי
 טָפָשמ רַעָשב וגיאהְ בוטד ּובָהֶאְו עֶריואָנְשי

 והדוה ורמאי תוצּוח" לָכְבּ דַפְסִמ תק
 :יַהְנ יִעְדוְ לא דָּפְסִמּו לְבֲא-לָא כא ּוארְקְו

 מ  :הָוהְי רֶמֶא ףּבְרְקּב רבעָא"יכ  רפְסִמ םיִמְרְככְּוי
 הָוהְי םֹוָי םֶכָל הָנ"הָּמִכ הָוהְי םוידתֶא םיִנאְתַמַה יוהי

 :רוא-אלו ְּךֶׁשֲחאּוה

5 Am vrs 5 sic non scrips; al ,ןרבעת אל עבש ראבו av 5b add habent)) 

 שאכ חזק, 1 גט ׁשֵא בָהְל חלצי גטז ׁשֵאָּב תַצָי | ל 6 לארשי תיבל; תטת * 6
add, quod conjg c v 7, cujus init perdit est? | 7 קזקs: מגtזe םיכפהה ן יוה 

cf 5,18; 611 | g * crrp, 1 ₪ ליִּפַמַה cf 6% (5) סוטוקשצ = מַה | ל 1 
 | זז * 1 םֶכְסּוב | ל 1 + תאָשַמּו |  | 5 1 6 6 Nl cf 286רָבָש 6 6

 ל 1? דָּפְסָמְדִלֶאְו (1 לבא לא |  6 Jes 1,18 | 15 44 | 16 * <6ז2 1 םֶכיֵאָטַח
 ) 41דפסמו
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 בה וָעְְפּו יִראָה יָנְפִמ שיא םנָי רשאי
 :שָחָנַה וָכָשְנ ריקַהדלַע דִי ְךַמָסְו תִיַּבַה אָבּו

 :ֹוְל ּהָנְג גדאלו לפֲאְ רֹוָא-אלְו הָוהְי םֹוָ ךָשָהאלה 5

 :םֶכיִתְרצעְּב תיִרָא אָלְו םֶכיגַח יּתְסָאמ יִתאְגֶשי
 תֹוָלֹע יִלְדּולַעְתִדםִא יב

 :טיִבַא אֶל םֶכיֵאיִרְמ םֶלַשְו הָצְרֶא אָל םֶכיֵתְחְנַמּו
 :עָמָשָא אל יִלְבְנ תְְמְִו ךירש ןומה יֵלְעַמ רפה
 :ןֶתיִא לַחְנְּכ הָקָדְצּו טָּפְשִמ םִיַמַּכ לָּגִיְו
 :ילֵאָרְׂשִי תיִּבי הָנָש םיעָּבְרא רַבְרִמַב לת הָחְנַמּו םיִחָבְּזַה*
 יםָכיֵהְלֲא 5 בֵכּוּכ" םכימלצ כ תֶאְו םָככלַמ יתּוְּכִס תֶא םָתאָׂשְנו>5

 :םכל םָתיִׂשְע רֶׁשֲא
22 ... 

 | החמש = רֶהְּב םיִחְטְּבַהְו וב םננֲאשַה יָה 6
 :ילֵאָרְׂשִי תיֵּב םֶהל ואבו םִיוּנַה תיִׁשֹאַר יִבְקָּנ

 ייִבֹוטְה םיִמְׁשִלְּפ-תנ ודו הָּבַר תַמֲח םָׁשִמ ּוכְלּו ואָרּו יּהָנָלכ ּוָרָבְע>

 יםכלְבנמ םֶלּובְג" ברא הָלַאה תֹכְלְמַּמַהןמ
 :סָמָח 'תָבָש ןּוׁשיִנּתו עֶר םוָיְל יםיִּדנְמַה
 םֶתשרע- לע םיִתְרְסּו ןש תֹוטְמ- לע םיִבְכָשַה

 :קּברמ ךיְּתַמ םיִלְגְעַו ןאֹֿצִמ םיִרְ םיִלָכָא
 :ריִש-יִלָּכ םֶהָל ּובָשֶח דיִוְדְכ לָבָּנַה יפיע םיִטְרַפַה
 ּוחַשְמְי םיִנָמָש תיִשאַרְו ךיי יקַרֶזַמְּב םיִתְשֲהֿ

 :ףסוי רָבֵׁש-לֲע לֲחְנ אָלְו

 :םיִחּורְס חזר רָסָו םיִלג שאָרְב לני הת ןבלז
 וׁשְפנְּב הֹוהָי יינדָא עַבָשב

22 frt ] - cf 6 1 23 frtl ר . . םֶכיריָש ..ּוריָסָה | 25 °° frt add; 
al החנמו (cf sing) et nג1 הנש םיעברא ,בי add habent || 261 30 || ל 1ןויֵּכ 

cf 6 Paigav (ex Kaigav) cf 8 || °° 6 habet םכיהלא בכוכ post jl‘; gloss || 

27 add (8 apud 5,27 incip cp 6) | Cp 6, r° 1 ft לארשי תיב || ל-ל crrp? | 
2 5 <65 8; 6115500969 eig Xoaldviv)nv cf ad Jes 10,( (Gn 10,10( | * ins 

 = 60%6ן6ש0ו  mrgםֶּתַא | =: םֶכְלְבִג םֶלּובְּגַמ טז םֶלּובְגִמ םֶכְלְבַג | 3% 65% גמ
 יִלָּ  pro"לָּכ  | 5b crrp?, 1 8%טֶבָש  vel 0"דש |  crrp, prps velםיִרְּדִנְמַה 14 || ל

vel dl (mtr cs) :יןלכ] prps ריׁשְּב ליֵּבְׂשַהְל ּובְׁשֲחְ רו 8 לוט וסוג 
oivov = קקָזמ ןיי | 8 * 616 6 | bb >6; frt ex fin v7 trspos || * 1 .בָעְמִמ 
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 :ּהָאלֲמּו ריע יִּתְַּנְסַהְו יִתֹאָגָש ויָתֹנָמְרְֲו
 ּותַמָו דָחֶא תִיֵבְּב םיִשָנַא הָרָשַע ּורְתְנידַא הָיָה
 תִיַּבַהןִמ םיִמָצֲע איִצוהָל "ופְרֶסְמּו ודוד דאָשְנּויוס

 רַמָּפְו מע דֹועַה תִיְּבַה יִתְּכְרִיְּב רֶׁשֲאַל רֿמָאָו
 ספ הוה םֶשָּב ריְִזַהְל אל יִּכ סֶה רָמָאְו סָּפָא

 הָוַצִמ הָוהְי הָגַהְדיִּכו"
 :םיִעְקַּב ןטקה תיְּבַהְו םיִסיִסְר לּדָּנַה .תִיּבַה הָּבַהְ
 יםיִרְקְּבַּב שוְרָחְידםִא םיסּוס עַלְּסּב ןּוצְריַה
 :הָנעֶלְל הקָרְצ יָרְפּו טָּפְׁשִמ שארל םָּתְכַפַהְדיִכ

 רֶָבָד אלל םיִחַמְׂשַה
 :םינרק ּונָל ּונָחָקְל ּונָקְזָחְב אֹולַה םיִרָמָאָה
 יג 'תוָאָבְצַה יהלֶא הָוהְיםֶאְנ" :לָאְרשְי תִיִּב םֶכיִלְעםיִקַמ יִנָנָה יִכ

 ₪" 3 *הברעה לחנ-רע תַמֲח = אוַבְלַמ םֶכְתֶא ּוצַחַלְ
 יבג "רצוי ּהָּנַהְו הוה "יִנדַא יִנֲאָרַה הָּכי 7
 -םִא הָיָהְו> ְְּּלַמַה יג רַחַא קלה ׁשֶכָלַה תֹלע תלת

 :אּוְה ןֵטָק יִּכ בקע םּוקְ ימ | א"חַלְס הָוהְי ינדא |
 ס  :הָנהְי רַמָא הָיְהְת אל תאז-לע הָוהְי םַתָנּצ
 לשאּב בבל ארק הָּגַהְו הֹוהְי יינדא יִנָאְרַה הָכ

 רַֿמאָופ :קָלֲחַה-תֶא הָלְכֲאְו הבר םוָהָּת"תֶא לכאתו הוהְי ינֹדַא
 :אּוִה ןֶטָק יִּכ בעי םיִקָנ ימ אָנ-לרַח הָוהְי ינדא
 פ | :הָוהָי ינרא רַמֲא הָּיְהִת אֵל איה-סַנ תאז-לע הָוהְי םֶחְנ
 בֵצֵנ יינדא הָּגַהְו "יִנאָרַה הבד
 יֵלֲא הוהְי רַמאיַו* ::ְךְנֲא ודָיְבּו נא תַמּוח-לע
 ינדַא רַמאַו ךנא רַמאָו םומַע הָאֹר הָּתַאדהַמ

 לֶאְרַָ יֵמע ברְָּב יָנֲא םש יֵגְנַה
 ro ** prb crrp; mlt MSS ‘שמ; prps רַּפְסִמ?( רוד רַאַׁשִנְו עשו ) ורוד רָאׁשּו
 רַּפְסִמ ; 1 ₪ םיִלַסְו םיִדּוד (אָׂשָנ) ּואָשְבְו | מ zr f:t rsp ante 9 | 121 שֶרָחָי

]AabaBap]) |םִי רֶקְּבַב | 13 רבד אל = רַבְד דל < 25 17,27: 9,45%6 (\טטסק0  
 14 °° dlc 659 | ל 1 םיברעה cf 6 tod (Jes 15,7) א6וןגסקססט tiv לטשקשעש |

 ספ 7, * >696 | ל 6רצנ | 5 6 קָלֵי | 2 = צז, 81 הָלַבְמ אָה יִהיַו | 4 *>6ל |
 55 1 6 שא בהל; קז5 שא ברל הָרָק | < ₪ 966 6 | 7 * ₪5 ? ינדא

exc? vb.ל >6 | 8  | oטקוKהוהי (6 +  
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 קַחְׂשִי תֹוִמָּב ּומָשְנְופ :ֹוְל רובע דוע ףיסוא-אל
 ספ s בֶרֲחַּב םעְבְרָי תיב-לע יִּתְמַקְו ּובָרֲחָי לֶאְרשי יִשְִּקִמּ

 רשק רמאל לֶאְרׂשִידלמ םַעְבְרילֶא לָאתיב ןָכ הָיִצַמִ חַלָשיְו וס
 -לָּיתֶא ליִכָהְל ץֶרָאָה לכותדאל לֵאָרְׂשִי תיִּב בֶרָקְּב סֹומָע ְּךילָע
 סומָע רֶמָא הכדיּפיז :ויָרָבְּד

 ס יות לעַמ הָלְגִי הָלָנ לֵאָרְשִיְו םֶעְבְרי תּומָי בֶרֲּב

 למשק יב אנה ר ףיסות"אל לתיקו :אבְנִת םֶשו םֶחְ
 הָיִצִמִאְדְלֶא רַמאיַו סומַע ןעינ < :אּוָה הָכָלְמַמ תיִבּו איה

 :םימקש סלובּו יכְֲא רָב ייֵכֵנֲא איבָנְֶב אל יָכֹנֲא איִבְנאל
 הְוהְי ולא רַמאּיַ ןאַּעַה יִרֲחאַמ הוהְי יִנָחְקיו 5

 הָוהו"רבה עֶמׁש הָתעְוי :לָאָרְׂשִי ימע-לֶא אָבָנַה ךל
 :קָחְׂשִי תיּב-לע ףיִטַת אָלְו לֵאָרשִי-לע אֵבָּנִת אֵל רמא הָּתַא

 הָנְזִּת ריֵעָּבְךַּתְׁשַא הֶוהְי רָמָא "הב ןכָלוז
 קַלִחִּת לָבָחַּב ְךִתָמַאְו ולפי בֶרֲחַּב ךיִתנְבּו יִנָכ
 :יֹוִתָמְדַא לעַמי הָלְגִ הל לֵאָרְׂשִיְו תּומָּת ּהָאַמַט הָמְדַאְלַע הָּתַאְו

 פ] :ץיק בּלּכ הָּגַהְ הֶוהְי יד יִנֲאָרַה הכי 8
 ץיק בּולַּכ רָמאָו סומָע הָאר הָּתַאזהַמ מאו

 לאָרְׂשִי יִמַעְְלֶא ץקה אָּב ילא הָוהְי רָמאיַ
 לָכיַה יתֹוָריִׁש ּוליִליַהְוי :וֶל רובע דוע ףיִסּוא-אל

 םיִקְמ"לֶכּב רֶגפַה בר 'הָוהְי יֵנֹדֲא םֶאְני אּוהַה ב
 ם :'סָה ְּךיִלְׁשִה]

 :ץֶראדיְּונִע 'תיֵּבְׁשַלְו יבא יםיִפֵאְׂשַה תאזּועמש4
 רָּב"הָחִּתִפנְו תָבַשַהְו ירָבָש הָריִּבָשַנְו ׁשֶדֹהַה רבעי יִתַמ ראל:
 :הָמְרִמ ינַזאְמ לתועלו לש ליּדְנַהְלּו הָפיִא ןיטקהל
 :יריִּבְׁשנ רָּב .לפמו יםילענ רובע ןויִבָאְו םיִלּד ףַסַבַּב תּונָקלי
 :יטהיִׂשֲעמ-לְּכ יחצנל ו חַכָשָאדִא בֶקְעַי ןוטְנַּב הָוהְי עֶבְׁשִני

 ּהּב בשוידלָּב לָבִאְו ץֶרָאָה זגרת-אל תאז לעה
  cf 6 (airéAog) # || 17 = prb add | Cp8,3°12ל 1 דקזנ | 61 6% 5 14

nn || °° prb add \ 1 ָךַלְׁשָה et dl סה (init stichi perditi?) | 4 3 ? = 

 | cf 4,16םיקשעָה(ן) =  frtא0ד0טע00ד dub; 6 (koi) ,60016םיִפאָשַה 6 2,7 | ל
CK יונע  עָניּי | 5 °>6 |  prps IR) | 6 ** 6% add ex 26 cf27 | 
 . 4 + 4ריִּבָשַהְל | ל * 4? | ל 6 םֶכיִשַעַמ  [ ftל

 רי
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AMOS 3599,5—8,9  

 פ  םיָרְצִמ רֹואיִּכ יהְקֶשְנְו יהָׁשְרְגִנְו ּהֶָּכ ראָכ הָתְלעְ
 הֹוהְי יִנדַא םֶאְנ אּוהַה םִיַּבוהָיָהְופ

 :רוא םְּב ץֶרָאְל יִּתְכְׁשֲחַהְו םִיָרָהַצַּב שָמשַה יִתאַבַהְו
 הָניִקְל םֶכיִריׁש-לכְו לבל םֶכיִּגַח יִּתְכַפָהְוַס

 הָחְרָק ׁשאָר"לכלעֶ קָׁש םִינְתַמלָּבלַע יִתיֵלֲעַהְו

 פ = רָמ םיּכ הָתיִרָחָאְו די לֶבֲאְּכ היִתמׂשו
 ץֶרָאְּב בַעְר יִּתְַלְׁשַהְו הֹוהָי ינדא םִאָנ םיִאְּב םיַמָיּוהַּנַהיי

 :הָנהְי יַרבּד תֶא עמָשְלְדִא יִכ םופל אָמצאָלְו .םֶחָלל בַעָריאְל
 ָּמָשוְׁשְי חַרֶזמדַעְו ןֹופְצִמּו םי"דע םִיִמ ּועָנְוי*

 ּואָצְמִי אָלְו הָוהְי"רַבְּדתֶא שָקְכְל
 :אָמְצּב םיִרּוחַּבַהְו תוָפיַה תוָלּותְּבַה הָנָפְלַעְתִּת אּוהַה םִיַּבי
 ףורמש תַמְׁשַאְּבי םיִעָּבְׁשִנַה +

 עבְׁשירָאְּב יֶּדרַּד יחו ד הלא יח ּוָמָאָו
 פ יד ּומיָקְאָלְו לג
 < רותְפַּכַה יּדַה רָמאּיַ בה בצנ יֲָֹאתֶא יִתיִאְרי 9

 ָרתְחִי-םַא= :טילפ =: טלמור סנ םָהָל סוני

 :םדיִרא םָשַמ םִמָשַה לע -םָאְו םֶקקַת יי םָׁשמ לאב
 םיִּתְחַקְלּו ׁׂשַּפַחַא םַשְמ לָמְרַּכַה ׁשֹאָרְּב ּואָבַחְיְדַאְו

 ׁשֲחָּנַהתֶא הָּיַצֲא | יםְׁשִמ םִיַה עקרקְּב "יניע דֶנָּגִמ ּורְתָסִי-םָאְו

 :םֶכְָנְ בֶרָחַה-תֶא הוצא םָשַמ םֶהיֵבְיֲא ינפל לַבָשַב ּוָכְלידַאְו+
 :הָבוטל אָלְו הער םהילע יניע יִּתְמָשְו םתָגְרַה

 גומְתַו ץֶרָאְּב עגונה תֹואָבְצַה הֹוהָי נראו
 יהב יִבָשווולָּכ ּולְבָאְו

 :םיְצִמ רֶאיִכ הקשו ּהָלְכ לאוכ הָחלעְ
Q MSS201155 686 ראיִכ 6 95 | ל 386 60/6 6 95 | *16  ca8 51 6  

al tantum 110. 12 add, Ira. 8זז. 12,  alvהָקֶשָנְ) |  cf 9,5 (Kהָעְקשְנְו  
1 | QJcfi263רV111 6  || autem verba prophetae, quae supersunt, habent 

 וטטושי trsp ,( | 13 dl? | 14 °° ft origin) לַאדתיֵּב לֵאְּב ו? 1 ףךד + 6

init vrs | Cp 9,םיעבשנה  trsp anteדוע ומוקי אלו ולפנו  prps6 0666 טסט || °°  

 ז * crrp, nonn leg ךי] et רמאיו post םיפסה trspon ||  prps ושערי] | = 8 םעַצבו

cf 6 vel Wy Dy; al pro 3 primis stichiגצ? םֶעָצְבּו; קזקפ ׂשְעֵרְּב עַצַבֲא Va 
frt add ex 88.ל 61 | 4 01|| 5 =  frtadd|ָּכַא רמאיו | 2 61 | 3° m1°(  vbis leg (cf 
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 860 סומע 6-5

 הָדָסָי ץֶרָא-לע תְּדִנאו  יוְתולָעמ םימָשב הָגּובַה
 :יֹוִמְׁש הָוהְי ו ץֶרֶאָה יִנְּפ-לַע םֶכְּפְשיַו םיַהיֵמְל אָרוקַה

 הָוהיםֶאְנ לארי יִנָּב יל םָּתַא םיִישְכ יִנָבְכ אוְלַהז
 םִיַרְצִמ ץֶראַמ תילעה לֶאְרָשְותֶא אולה

 :ריקמ םֶרֲאְו .רותְפּכמ םִיתשַלפו
 הֵאַּטַחַה הָכָלְמַּמַּב הָוהְי יִנֹדֲא ויניע הֵּנַהצ

 הָמָדֲאָה יִנְּפ לעמ התא יִּתְדַמָשָהְו
 :יהָזהְי-םָאְני  בֶקַעְי תיּבתֶא דיִמְשָא רימשה אל יִּכ סַפֶא
 לֵאָרְׂשִי תיָּבדתֶא םיונהְלְכְבי יִתֹועְנֲהו הּוצִמ יֵכֹנֲא הָּנִהִיַּכפ

 :ץֶרא רָֹרצ לופו הָרָבְּכּב עונו רֶׁשֲכ
 םיְִמאַ יִמַע יֵאַּטַח לכ ּותּומָי בֶרֲחַּבט

 תלה די קס םיָקָא .אּוהַה םּבי
 :םֶלּוע יִמיִּכ ָהיִתיִנְבּו םיִקָא ויָתסְרַהְו ןהיְִרִּפ-תֶא יִּתְרַדְגְו

 םונַהלָכו םֹודָא תיִרֲאְׁש-תֶא ּוׁשְריִי ןעַמְלַ>
 ם  :תאז הָׂשֹע הָוהְיסִאְנ םהילע יִמְׁש אָרָקְנירְׁשַא

 הוהְי-םִאְנ םיִאְּב םיִמָי הנה
 ערה ְּךׁשמְּב םיִבְנִע דו רַצוקּ שרוח ׁשֹּנְנְו

 :הָנְננומְתִת תֹוְֲבְנַה"לֶכְו סיִסָע םיִרָהָה ּופיִטהְ
 תומָשְנ םיִרָע ּונְבּו לֶאְרְשַו יָמִע תּוָבָש-תֶא יִּתְבַשְויי

 תוגנ ּושָעְו םֶניִידתֶא ּוֲתָׁשְו םיִמָרכ ּועְסְְו ּובְשַיו
 דוע jae אלו םתְְדַאדלַע םיִּתְעַטְנּוופ :םֶהיִרְּפתֶא ּוֵלְכָאְו

  add hab cf 4,13; 58 | 8 ** trspּותיְלְע (0 ויָתּולַעַמ) | ל-ל םסתמ ]* 6
pסsהמדאה || ף = 304? | זס ==! ּוניִדְע םּדקְתּו שָּנִת אל ז cf 6 0 6 

. 05 frt in fin .הוהי םָאְנְ) | זז | 6 6 ָהיֶתְסיִרהְו ָהיִבְרִּפ | 3 1 6 6 שָרּוחַה 



1-2 OBADIA 71 

 סBAגפוג. הידבע
 יםודָאָל הּוהָי יָנֹרֲא רמָא-הּכי הָידְבְ ןח

 חֶלֶש םִיגּב ריִצְו הוהְי תֶאַמ ּונְעַמָׁש הָעּומְׁש
 :הָמָחְלַּמַל "ָהיֶלָע הָמּוָקָנְו ּומּוָק
 :ידָאְמ הָּתַאי יב םִיּונַּב ְּיִּתַתְנ ןָטָק הגה
 ךַאיִׁשַה ִּבל ןודזי

 ָתְבִׁש יםֹוָרְמ עלָסיִנְגְַב ינָכְׁש
 :ץֶרֶא יֵנָדְח .ימ ּוּבלְּב מא
 םיִבָכיִּכ ןיִּבסאְו" יִרָשָּּכ ּהיִּבְנִּתִַא+

 :הָזהְי"םָאָנ ךְךיִרּוא םֶשִמ 'ִּךִּנק 'םיש
 םֶידבְְגְו אולַה יהָתיֵמָדנְךיִא הלל יושם ףֶלדּואָּב םיִבָגִנְםַא

 :תֹולַלְע ּוריִאְׁשִי אולַה ל ּואָּב םיִרְְבְ"ַא
 :וינּופצמ ּועְבְנ ושַע ּושְּפְחָנ יא"

 יִּּואיִשַה ךָתיִרְב יֵׁשְנַא לָּכ ףךּוחלָש לּובְנַה-רַעל
 :%ב הָנּובּת ןיִא'ְּךיְחַּת ירוזמ ּומיִׂשָ מח ְךמלְׁש יו יֵׁשְנֲא דל ּולְבִ
 הָוהְיםִאְנ אּוָהַה םִיַּב אוָלֲה

 :וָשַע רֶהַמ הָנּובְתּו םּודָאמ םיִמָכֲח יִּתְדבֲאַהְו
 :ילטקמ ושע רהמ שיִא-תֶרכִי ןעמל ןֶמיֵּת יִּדיֵרוּבְנ ּוֵּתַחְופ

 :םָכועְל ְּתָרְכַנְו הָשּוב ָךֶּסַכְּת בֶקַעְי ףיִחֶא סמַחַמיפ
 וליח םיִרָז תֹובְׁש םָיְב דֶגנִמ ָּךְדְמַע םויֶּביי

 לוג ודי םלֶָשּוְרִידלעְו ורְעָׁש ּואָּב םיִרְְנְ
 :םֶהָמ דָחֵאְּכ הָּתַאדּ

 ורְכָנ םְיְּב יֶמדסויב אָרָתְדַלַאְוי
 םֶרָבָא סב הָדּוהְְדיִנְבְל חַמְׂשִּת"לַאָו
 :הָרְצ םוְְּב ךיִפ לְֶנּתִלַאְ

cfv 2; excvb?ויל  ? ie49,14 יִּתְעַמַׁש  et Jerל 6  || I ** nonn add hab 

 expl gr) וצּבקתה) cf Jer || 2 **1 prb 6 Jer 49,15 D7 (cf םיוגב) || 3° 16+

‘bb > Jer | 5 1 Dn cfירמ | 4 * 1 + ףָנְק | Dל 1 6 639  | ft insָךְּתצַלפת;  
 ָהיִּבנַת | 5 = ?prb add cf Jer 49,9 || v 6 add || 7 * שפק mlt MSS)  יו |

cf Dan 4,22. 29; 5,21 || ¥ trspר1דָמ (?)  crrp || 5 crrp?, prpsךמלש  prb ex4 <6,  
post אּוהַה in 8 | g * frtlQla} |? לטקמ conjg 6 init vs 10 (cf G¥), sed gloss 
ad סמחמ | rrlc א ורעש cfv 13 | vs 12 frt add cf ad 13; ₪ dl D).. 
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 יםֶריִא םוְֶּב יּפערעשְב אּוָבְתְְלַא
 ודיִא םִנְּב ותְעְרְּב הָּתַאדסִנ אָרָּתלַא
 :יחיִא םָנְּב .וֶליִחְב יהָנְחְלְׁשִת-לַאָו

 ויָמילְּפ-תֶא תיִרְכַהְל קָרָפַה"לַע דֹמְעַּת"לָאְוו
 :הָרָצ םויְּב ּיָדיִרְׂש רֵנְסַּת-לַאָו
 םִיּוגַה-לָכ"לע הוהְי-םֹוו בורק 5

 :ךָשארְּב בּושי ךלמנ ל הֶשַעַ תיִׂשָע רשאי
 "דיִמָּת םָיּגַהְדִלָכ ּוְּתְשִי יִשְדְק רה" לע םֶתיִתְש רשאּכ יפי

 יָה אול ּיָהְו נעל ּותְשו
 תא בקעי תיַּב ּוׁשְריְו ישְדְק הָיֲהְוי הטילפ הָיְהִּת ןויצ רַהְבּול

: ₪ + 

 :םָהיַשָרּומ] הָּבָהָל ףסוי תִיִבּו שא בקעיזתיב הָיָהְוא

 םּולכאו םֶהְב ּוקְלַדְו שקל ּושַע תיבּו
 :רָּבּד הָוהְי יִּכ וש תיִבָל דיִרְׂש הָיִהְידאלְו

 יםיִּתְשְלְּפתֶא" הָלָפְשהְ יושע רֶהדתֶא" בֶנָּנַה ּוׁשְריְוופ
 :דַעְלִּגַהתֶא ףָמְיְנְבּ ןורמש הֶרָש תֶאיְו םִיַרּפָא הָדְׂש"תֶא לשריו

 תָלְנ תַפְרצדדַע םיִנֲענּכ" רֶׁשֲא לֵאְרְׂשִ יִבָב הֶּזַהְ לחה תלי
 רֵהְּב םיעישומ וערי :בָגָגה יֵרֲע תֶא ושרִ דִרָפְסְּב רָשא םלָשּור
 :הָבּולמה הוה הָתְיָהְו ושע רַהדתֶא טָפשְל ןויצ

JONA. הנוי 

 -לֶא ְךְל םּוק* :רמאל יֶּתְמַאְְוְב הָנּוידלֶא הָוהְיְדרַבְּד יִהְיַוי 1
 םֶקיֹ יִנָפְל םֶתָעָר הָתְלָעיִּ היל אָרְקּו הָלּודְּנַה ריִעָה הֶוָניִנ

TTR 

 הָאְּבוהּיְנֲא אָצְמִיַו ופָי דריו הָוהְי יֵנֵפְלַמ הָשיִשְרִּת ַחְרְבְל הָנֹו

13 + frt 1 ITN cfv 128 || * nonn prpn sec 123 ב‘ pro ותערב 6 ֹורָכָנ 
pro 1דיא cfvi2 [17] חַלָשִּת | 51 prb TaN cf 6 6חש\06(6 00דשע | 

15 0 conjgcv 14, Isa conjgcv 16 | 16 * mlt MSS ביִבָס; 6** כעס + . . ותשי 
  | 17ל1עַנְו | (תמneohbrT)n Dt32,14ר habent oivov..riovrai, | frtדימת

add cf Jo 4,17 | ל 1 fit c Vrs םֶהיִשְרומ | 10 *= add | ל add || = add | 
20 crrp cf ,םינענכ רשא sed incert quid 1; nonn prpn ושרי pro רשא \ 

  aad; 1ושע רה תא טפשל  Xavavaiwv || 21 crrp, 86ף דשצ  cf 6ץרא ושרי
 םיעָשומ.  proםיִעָשּומ  autםיִעָשונ 698 6
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 :הָוהְי יָנְפַּלִמ הָׁשיִׁשְרַּת םֶהָּמִע אוָבְל ּהָּב דֵרָינ ּהָרָכׂש ןּתיַנ שיִשְרַת
 םִיַּב לוג" רעס יִהְיַ םיַה-לֲא הְלּודְג-ַחור ליִטָה הוהוצ

 וָהלֲא-לֶא שיא קעז םיִָלִמַה ָּאְיו :רֶבׁשַהְל הָבְׁשֲח הלאה
 ררָי הָנֹויְו םהילעמ לֵקָהְל םִיַהילֲא הינֲאָּב רֶׁשֲא םיִלְּכַהדתֶא ּולְסַַ
 רָמאינ לבחַה בר ֹוְלֲא ברק :םדֶרְיַו בָּכְׁשִ הנפה יִתְּכְרִידלֶא

 הָעָדְג תולרונ הָליִפְַ וכל ּוהער"לֶא שיא poy . ;דבאג אל
 :הנוידלע לְרוגַה לפיו תולְרִג ּולַּפַיַנ ּונָל תאְּזַה הָעְרָה יִמְָשְּב
 -המ ונָל תאּזַה הַעְרֲהיֵמְל רֶׁשֲאַּבי ּונָל אָנ"הָדיִגַה ויִלֶא ָרָמאּו
 םָהילֲ רָמאינ :הָתֶא םַע הָזִמִיֶאְו + צְרַא הָמ אֹובְּת ןיַאַמּו ךֶּתְכאַלמ

 -המ ולא ּורְמאוו הָלחְנ הָאְִי םישנאָ ו :הָשבַה"תֶאו
 דיִּנַה יִּכ ַחְרב אּוָה הָוהְי יִנָפְלַמדיִּכ םיִׁשָנֲאָה ּועְדָייִּכ תיִשַע תאז
 יּכ ונילעמ םִיַה קשיו ל השעג" הַמ ןיִלֶא ּוְרֶמאיָו הל
 קְּתְׁשיְו םיַה"לֲא יִנְליִטֲהו יִנּואְׂ םֶהיֵלֲ רָמאיו- :רעסְו ךלוה םִיַה
 :םֶכיִלְע הָּנַה לוָדְגַה רַעָּפַה ילָשְב יִכ יִנָא עדי יִּב םֶכיִלְעַמ םִיַה
 ךלוה םיַה יב וכ אלו הָשָבִיַהלֶא ביִשָהְל םיִשָנָאָה ּוָרְּתְחַיויצ
 הֶּדְבאְנ אנ לא הָוהְי הָּנִא ּורמִאיו הָוהידלֶא ּואְרְקיַוי+ :םהילע רעסו
 רַשַאַּכ הוהְי הָּתַאְיַּכ איִקָנ םָּד ניל ןּתַּתִדלַאְו הֶּזַה ׁשיִאָה ׁשפַנַּב
 :ּפְעַנִמ םָיַה דמֲעיַו םִיַה" לֶא והלַטיו הָנּוי-תֶא ואש :ָתיִשתְצַפָח
 ורדיו הוהיל חַבֹוּוחּבְִו הָוהְי"תֶא הָלּודְנ הֵאְרי םיִשָנַאָ ארי 6
 יַהיַו הָנוידתֶא עֶלְבל לוג גד הָוהְי ןמיוי 2 :םיִרָדְנ
 -לֶא הָנוי לְלָפתִיִו :תוליל הֶשלֶשּו םיִמָי הָשלֶש ְּנַה יִעָמָּב הָנּוי
 רַמאיִוי :הָנְַּה יִעָמִמ ויָהלֲא הָוהְי

 יננעו הָוהְידלֶא יל הָרֲצִמ יִתאָרָק
 :ילוק תְעַמְׁש יִתְַרְׁש לואְׁש ןטַּבמ
 יִנָבְבְסִי רַהָנְו םיִמָי בכל יהלּוצְמ יִנביִלָשַתַו+

 :ּורְבֲע יִלָע ףילגו ךיָרּבְׁשִמלְּכ

Cp r, 8° prb add (explic vbor v7 ונל תאזה הערה ימלשב) | זס ** 4868?[ 
13 650 ft ץראה cf 6 1,13 mpécg tv flv, 2,11 6ח\ דץ Enpdv | 16 nonn 

  4ינכילשתו םסממ  2, 4 * num ante(?כ |  add habentהוהיל  etהוהידתא
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 866 הנוי 4,2—2,5

 ףיניֵע דָגָנִמ יִּתְׁשַרְנִנ יִּתְרַמֲא נא
 :ףשדק לָכיַהדלֶא טיבה ףיסוא 18

 יִנָבְבְס םוָהְּת /שָפָנְידע םיֿפ יִנופְפַא
 יםיִרָח ייִבְצְקֶל :יִשארֶל שּובָח ףּוס
 יםָכּועְל ידעב ָהיחרְּב ץֶרֶאְה יִּתדר
 :יָהלֲא הָוהְי .ייח תַחָשִמ לַעַּתַ
Sיִּתְרַכַז הָנהְי-תֶא יִשְפַ יִלָע ףַמעֶתַהְּב 

 :ףשדק לָכיַהִלֶא יִתְלְפְּת ךילא אוָבֶּתַו

 :גבעי "םְסַח :אָוָשיילְבַה יםיִרְמַׁשמ
 ךְלהַהְבְזֶא  הָדות לוָקְּב יִנַאווס

 :הוהיִל הָתָעּושְי הָמָכְשִא יּתְרַָנ רֶׁשֲא
 פ :הָׁשְּביַה-לַא הָנֹוי-תֶא אקיו גדל הָוהְי רָמאיַויי

 הָוָגיִנלֶא ךְל םּוק :רמאל תינָש הנוי הָוהְי-רַבְד יִהיֵוי 5
 :ְיִלא רבּד יִכנָא רשא הָאיִרְקַה-תֶא ָהיְלַא אָרְקּו הָלּודְגַה ריִעָה

 הָלודְנְריע הָתְיָה הַוְיִנְו הָנהְי רבְּכ הונא al הָנֹוי םָקוּ
 םָ המ ריִעְב אֹוָבָל הני לָחני :םיִמְי תָשְלָש ףלַהַ םיהלאל
 :תֶכָּפִהִנ הָוְניִנְו םוי םיעֿבְרַא דע רמאינ אְָרְקיַנ דָחֶא
 םלּודְּנִמ םיקָש ּושְּבְליַו םוצרוארקינ םיִהלאַּב הָנְניִנ יִשְגַא ּוניַמֲאופ

 וָתְרדא רָב ואְסַּכַמ םָקו הוניג למלא רבה עו :םָנטְק"עֶ
 םעָטמ הָוניִנְּב רָמאּיו קוד רָפָאָה-לַע בָׁשַו קש סֶכְַו ויָלְעַמ
 ּומָעְטְידלֶא ןאצהְו רֶקְּבַה הָמֵהְּבַהְו םֶרְטַה רֶמאַל ויִללְּו ךֶלַמַה
 יהָמַהְּבַהְו םֶרָאָהי םיקש ּוְּבַתיו :ּותְשודלא םִיַמּו ורוד הָמּואָמ
 סֶמְחַהמּו הָעְרֶה ֵּכְרִֹּמ שיא ּובׁשיְו הָקְזְחְּ .םיִהֹלֲא-לֶא וארו
 ֹוּפַא ןֹוָרֲחַמ בשו םיִהְלֲאָה םֶחְנְו בּושָי עדוידימפ :םֶהיֵּפַכְּב רֶׁשֲא
 הָעְרָה םָּכְרַּדִמ ּובָשיִּ םֶהיִשעַמְתֶא םיִהלֲאָה אָריַוס :דבאנ אל
 :הֶשָע אָלְו םֶהְל-תושעל רֵּבְּדרְׁשַא הַעְרַהד לע םיהלֲאָ םֶחָּניו

 ההיא ל תי :ֹול רַחיַ הָלוד הָעְר הָנוידלֶא עכיוי 4

 ןפ"לע יתְמְדאילע ויה יְבְד הָזיאֹלֲה .הָוהְי .הָגַא רמאיו
 ְךֶא | 7 * 15+ יוצקל, 41 יבצקב | *1? ץראה; + םירה יבצקל 0 516

conjg 6 vs 6b || =° prb crrp, prps: םֶלּוע םעדלָא תֹויִּתִחִּת ץֶרָפְל | 9 ft 
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 ְךֶרֲא םּוחַרְו ןָנַח-לַא הָּתַא יֵּכ יִּתְעַָי יִּכ הָׁשיִשְרּת ַחָרְבִל יִּתְמַּבִק
 יׁשפנ"תֶא אָנ-חק הֶוהְי הֶּתַעְוּי :הָעְרָה" -לַע םָחֵנְו דָסָת"בַרְו םִיַֿפַא
 אציופ ל הָרָח בֵטיֵהְה הָוהְי רֶמאיו ַיַחַמ יִתֹומ בוט יֵּ יִנָמִמ
 ָהיֶתְחִּמ בָׁשיַו הָּכְס םֶׁש ול עי ריעל םֵדָּקַמ בֵׁשיַו ריִעָה"ַמ הנו
 ןויקיק םיהלַא-הוהְי ןמו5 :ריִעּב הָיָהִ-הַמ הֶאְרַי רֶׁשֲא דע לע
 חָמְׂשִיַו יֹותָעָרַמ ול ליִצַהְל ושאר-לע לצ תֹויָהְל הגול לעֶמולעיו
 תוְלַעַּב תעלות םיִהְלֶאְה ןמינז :הָלּודְג הָחְמְׂש ןויקיקהד לע הנוי
 ןמינ שָמָשַה חֶרֶזּכי יהיו :שָביינ ןויְקיִקַהתֶא תו תַרְחָמל רַחְׁשַה
 ףלַעַתִיַו הָנֹו ׁשאר"לע ׁשֵמְׁשַה ָּךִּתַו יתישירח םידק ַחּוְר םיִהלֲא
 םיִהלֶא רָמאי ;יּיַחְמ יִתומ בוט רָמאיַנ תּומָל וׁשְפניתֶא לֶאָשיו
 -רע יִל-הְרָח בָטיַה רֶמאיו קק"ל ףלדהרח בֵטיֵהַה הָנוידִלֶא

 וב תְלמעדאל רשא ויקי" ְסַח הָּתַא הוה רָמאָיַני :תָ
 -לע סּוחַא אֶל יִנָאַו :דָבָא הֶליִלְְוִבּו הָיָה הָליִלְןִּבֶש וּתְלּדִג אָלְו
 םֶדֶא ובר הכְשֲע-םיִּתְׁשִמ ּהֵּבְרַה הֿב-שי רֶׁשֲא הָלּודְּגַה ריִעָה הנני
 :הָּבַר הָמֲהְבּו ולאמָשל וניִמְודויִּב עדיאל רשא

MICHA. הכימ 

 זָחֶא םֶתוי יֵמיִּב יִתְׁשַרְמַה הָכיִמִיִלֶא הָיָה רֶׁשֲאוהָזהְיירַבְּדי 1
 :יםלשּוריו ןוְרָמש-לע הָוֲח רֶׁשֲאי הָדּוהְי יִכְלַמ הָּיְקִזִחִ

 הָאלמּו ץֶרֶא יִביִשְקַה םֶ םיִמע ועָמְשי
 :ושדק לכיַהַמ ינדַא דַעְל םֶכְּב הָוהְי יָנֹדֲא יהי

 :ץֶרָאְיִתומָבְילע |ְּךֵרָרְו דֶיְו .ומְקְמִמ אצי  הָוהְו הגה
 ּעָקּבִתִי םיִקְמְעֶהְו ויִּמָחִת םיִרָהָה ּוּסֲמָנְו

 :ָרֹומְּב םיִרָגִמ םִיַמְּכ שאה ינָפִמ נוַּּכ
add habent (cf 6) et versum post 3,4 trsp || 6 ** prbלַצַּב  nonn4, ף  Cp 

v 8 trsp | (dZeאוc6 דסס ) 1 01 ול לַצָהְל vel444 (1 ? ּוליִצַהְל קזס ול ליצהל),  
 frt ante 6 | 8 = frt | תיִשיִרָח

Cpr,I* add redact? ן al 2—5a al 5b add prpn | 2 * 6? | 6 
QMSS יֵתָמַּב K .יֵתֹומָּב 
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 ללארשי תיִּב יתואטַחְבּו תאֹוזלָּכ בקעי עַׁשפְּבי

 ןויִמְש אּולֲה בקעי עשפימ
 :םֶלְשּוְרו אֹוָלֲה הָדּוהְי 'תֹוָמְּב יִמּו
 םֶרָכ יִעָטַמְל .הָרָשַה יֵעְל ןוָרְמְׂש יִּתְמִׂשְו

 :הָלנא ָהיָדסיו ָהיֵנָבֲא יגל יִּתְרַנַהְו
 ּופְרְׂשְי יהיֵנְנְתֲא-לֶכְו ּתַכְ ךיֶליִסּפ לבו:

 הָמֲָמְׁש םיִׂשֲא ךיּבצֲעלְכְו ׁשֵאָב

 :ּובּוְׁשְי הָנֹז ןְגְתֶא-רעֶו 'הָצָּבִק הָנֹז ןנְתֶאַמ יִּ
 םֹורֲעְו ילָליׁש יהָכְליִא .הָליִליֵאְו הָדּפְסִא תאזדלע*

 :הָנעֶי תֹוָנְבַּכ לָבָאְו םינַּתַּכ דּפְסִמ הָשַעֶא
 הָרּוהְי-רע הֶאָביַּכ ָהיְתוּכמ הָשּונַא יב

 :םֶלֶשּוךִידדע יִמע רעשדדע עַגְנ
 ייְתְשְלַּפְתַה רַפְע הָרֵפַעְל תיִבְּב ּכָבַתְדִלא כב ודיגּת- לא 1 תַנְּבינסי

 ןְנַאַצ תֶבָשוי הָאְצִי אֵל תׁשְב-הִיְְע ריִפָש תֶבָשּוי .םֶכָל יִרְבְעייי
 :"ּותְדְמַע םָּכִמ חַי לֵצֲאָה תיִּב ּפְסַמ

 תורמ תֶבָשוי בוטל יהָלַחִדיִּבוי
 :םֶלׁשּוְרי 'רעשל הָוהְי תֶאַמ עֶר דִרָיְדיִּ
 ׁשיִכָל תַבְׁשֹוי שָכָרְל הָבָּכְרְמַה םתְר

 ןויצדתבל איה תאָטח תיִׁשאָר

 :לֶאָרְׂשִי יֵעְׁשִפ ּואְצְמַנ ךָביִּ
 תג תֶׁשָרֹומ לע םיִחּולָש יֶנְּתִּתי ןֵכָליי

 :לֶאָרְׂשִי יָכָלַמְל :בָזְכַאְל ביִזְכַא יִתְּב
 הָשְרַמ תָבָשוי  'ִּךְל יִבֲאֹי יִׁשְדיַה ידָעי5

cf 3|66 116 תיב תאַטַח  cf 5b || 1c5 *16 66 תאַטַחְבְו 6( 8 | *1? הדוהי  
Ez 21,2, al ‘Y add exספ 1 רעיל 6(  cf ad 3,12 et Jer6 6 דס קט  

 3,12 ?hab et A? prpn | v7 add | 7 *1 6 ָהְרַשַא 4 513 | ל 9
 ּוצָּכק | 8 *16 0הָכְלַא | *16 ס לֶלּוש, א לַליַש | 6 8 ּהָתָּכִמ | יצ 5

(uh peraXivedee),25 1,20; 6 + וליִּדְגַת  nonn add hab || ro *° prb add ex 

inc;1כעב, 566  ppsקזקצ וליגת לא לְֵלַּב (הֹליִנּב) | *  reטגq8 ּוליִנָּת (ןודחת)  
 Vrs prb = Al, prb ante ו!כב nom loci exc | Slc 6 ּושְלַּפְתַה cf Q ישְלַּפְתַה

 K) יִּתׁשַל=) | זז ב 6 non hab(crrp, sed inc quid 1 תשב) ] 5 6 חג ףץו]צ 50%

jiותדמע | 12 * 1 הָלֲחי  as frt crrp ex rAnynv 0016 cf 8 = inִּמכ pro 

 5 nonn 155 8 ירעשל | 13 ₪ ;crrp 6 ש600 )= (?iT 5 הָבָּכְרִמ הָמְתְר 1

ex nom loci,יל --ּונְתַני ו ךלמל? | 15 516 6 דע | ל + שק  prps14 5  

 sed inc ex quo || "ל ?1 ָּךליִבא.
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 :לָאָרְׂשִי דֹובָּכ = 'אֹוָבי םָלְדֲע-דע'
 ךינונעת ןגֶּבילַע יּוגְו יָחְרְק

 פ ממ ּולָנ יִכ רֶׁשנּכ ךַתֶחְרְק יִבָתְרַה
 םֶתֹובְּכְׁשִמ-לע יער יִלעְפּו ןֶוָאְיִבָשִח יוהי ל

 :םָרְי לָאְלְישְי יִכ ָהּושעַי רֶקּבַה רּואְּב
 ּואָשְבְו םיִּתְבּו ּולְזְנְו תּודָש ּוָדְמְחְוי

 ס  ותְלָחנְו שיא :ותיִבּו רֶכְג וקְׁשֲעְו
 הָעְר "תאָּזַה הָחּפְׁשִמַהלַעי בשח יָנְנַה | הֶוהְי רַמָא  הָּב ןכל

 הָעְר תע יִּכי הָמּור ּוכְלִת אָלְו םֶכיַתְראְוצ םָׁשִמ ּושיִמָתְאָל רֶׁשֲא
 :'איִהְ

 יַמָא יִהָיָהְנ יַהְנ הָהָנְולֶׁשְמ םֶכיִלָע אָשְי אּוּהַה םִויַּב
 ייל שיִמָי ךיא | ירימָי יִמע קֶלַח "ּנּשְנ דורש"
 :**קלחי ּוניִרָש בֶבושְל

 :הָוהְי לָהָקִּב לֶרֹונְּב לָבָח ְּךֶלֶׁשִמ ָל הָיְהְֹאְל ןכָל
 הָלָאְל ּופיטידאְל ןּופיטי ּופיִטַתְדלא

 בקָעְוְדתיּב ירּוָמָאָהז :תֹוָמלְּכ 'גָפְו אָל
 וילֶלעְמ הָלֶאדםִא | הוהְי חּוְר רצקה
 :*ךְלוה רֶׁשיַהי םָע ּוביִטיִי "יִרָבְד אלה
 ירָדֶא יהָמְלׂש לּוָמִמ | יםַמּוקְי ביֹואָל יִּמַע ילּומְתֶאְו

 :הָמָחְלִמ ייבוש חַטָּב םיָרָבְעַמ ןּומׁשְפַּ
 יָהְיגְנעֶּת יתיֵּבִמ .ןּושְרְנִת "מע ישב
 :םָלועְל יִרְדַה ּוחְקִת 'ָהיֶלְלְע לעמ
 הָחּונָמַה תאז-אל יִּכ ּוכְלּו ומקס

I5 °° crrp | 16 ft exc vb | Cp 2, 1 ** add | 2 8 et mlt MSS W| | 
3 add | ל-ל add | 4° dl cf 66 (dittogr) | 1 רמאל 6663 (add?) | =°1prb 

 ביִשמ ןיִאְו לָבֶחַּב דֵּמי יִמַע קֶלָח
 ונּוַּשְנ דודָש קַלְחִי ּוניִדָש ּוניֵבּוׁשְל

4-4 trsp in fin vs 4 | * 6 Kareperpnen || 77 6 kai otk fv 6 אשנ\טסשצ 0016 6) 8 [ 

s] קָלְחִ | צ 5 61 00 | 6 * crrp cfA || ל frt crrp, prps גישי | 7 * crrp aut 
  cf ad 8 | 8 * crrp; fitומע לֶאְרָשְי  dl, vel ₪1ל 16 6 ויָרָבְד | = ₪ ךלה | 06

 ּומּוקָּפ ₪ ןוטשפת || < 1 םיִמְלַש (םיִמְלָש)  88 ex 7( || * 61ו םָּתַאְו (41 ימע,
trsp ,, prps etiam לעמ pro ,לומִמ sed cf Num 22,5 | 5% עט dl (interpreta- 

ment vbi (המלש | > prb 1 יִבַש | g * 1 יִנְּבִמ cf ;,16 et היללע | ל 1 ןהינונעת 
et ןהיללע cf 6 (atv) 3 
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 :ץֶרָמְנ 'לָבָתְו לָּבַחְּת' יהֲאָמָט רּובַעב
 בַּּכ רקשו תור דלה שיא-ול

 :הָנַה םֶעָה ףיטמ הי nis ןַײכ ל ףטא

 םָרָאַמ הָיָה רד הרב א ונישא דחְ
 וב ּואציו רעש ּורבעיו ּוצְרֶּפ םֶהיֵנְפִל ץרפה הָלֶע

 פס  :םָשארָּב הָוהיַו םָהיִנְפְל םָּכְלַמ רבעיו
 לֵאָרְׂשִי תיַּב יִניִצְקּו בקע יִשאְר אְנּועְמָש רַמאָוי 8

 :םָתֹומְצַע :טַּפְׁשמַהתֶא תַעַבָל םֶכָל אולה

 לעֶמ םֶראשּו םֶפיְַעִמ מרע לע = הע יבֲהֲאְו בוס יֵאנָש
 םֶהיִתְמְצַעתֶאְו ּוטיִׁשְּפַה םהילעמ םֶרֹועְו יִמַע ראש ולְכֲא רֶׁשֲאנ
 ּוחַצַפ :תַחְלק ףךותְּב רֶׂשָבְכּו ריִּסּב רֶׁשֲאּכ שרפו
 םָתֹוא הָנֲעַי אָלְו הֶוהְיְלֶא וע וָא

 פ | :םֶהיִלְלַעִמ ּועְרַה רשאכ יאיהַה תַעָב םָהֵמ ויִנָּפ רַתְסִיְ
 יִמעְדתֶא םיִעְתַמַה םיִאיֵבַָּה"לַע הוהְי רֶמָא הָב

 םולָש ּוָאְרְקְו םֶהיֵנְׁשְּב םיִכְשְנַה
 :הָמֲחְלִמ ויֵלֲע ּושדְקְו םֶהיֵפ-לע ןֶתְיאְל רֶׁשֲאַ
 םָסָקִמ םֶכ הֶכָשֶחְו ןוזֶקְמ םֶכָל הָליֵל 7

 :םויה םֶהיִָע רֶָקו םיִאיבָנַה-לע שָמָשַה הָאבּ
 םיִמְסְּקַה ּורַּפָחְו םיִזֹחַה ּושְבּוז

 :םיִהלֶא הנעמ ןיִא יִּכ םלָּכ םֶפָשלַע ּוטָעְו
 הָרּובְגּו טַּפְׁשִמּו יהוהְי חּוְרדתֶא ה יִתאֹלַמ יכנא לאו
 ס | ותאָטַח לֶאָרְׂשִלּו ועְׁשַ בקעיל דיִַהְ

 לֵאָרְׂשִי תיַּב יִניִצְקּ בקע תיִּב יָשאְר תאז אָניּועֲמְׁשּפ

 :ּושקַעְי הָרׁשיַה"לְּכ תֶאְו טָפְׁשִמ םיִבעַתְמַה
 :הָלְוֲעְּב םלָשּויַו םיִמָרְּב ןויצ הָנּבּיפ

 , marg, edd Venet 1518. 1521; Var Norziתם ? 8c MSF(הֶאמְט) 6

Ibn Ezra, Kimchi ;המ ftl nhl | ° crrp, 56+ 1 לת ּולְּבִחִּת cf6 | 
 ולָּכ 666 | 1 8 *הָרְצַּב  cf 15 14,30; Jes 63,19 | 12 *1ץֶרָחָג | זז 1 ךְלֶה 1 <
(cf arab sra) 6 év Bhiwe, | =° prb crrp, 1 הָניִמֲהָתְו רָבּדַה | שכ 16 
Q ער + Am 5,14 (K הֶעְרג | 2b add cfv3, ₪6 צ 20 post v 5a trsp | 1 
6 68 NWI; prb etiam v3b add || 4 = add cf mir || 6 1 הָכָשַחְַו cf Jes 

8,22 | 8 ** frt add cf not accus, quae deest ante הרובגו טפשמ et no | 1 
 יִנּב. 688 6
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 ורוי ריָחָמְּב ָהיֶנֲהְכְו ּוטֹּפְׁשִי דַחְׂשְּבוָהיִׁשאָרוי
 רֹמאָל נעְׁשי הָוהי"לעו ומְסְקְו ףָסָבְּב ָהיִאיִבְנּ
 :הָעְר ניל אֹובְת"אְל ורק הָוהְי אלה

 כ = רע תל כה רה הית נע
 הָוהְיְד"תִיִּב רֶה הָיְהי יםיִמָיַה תיִרָחְאְּב הָיָהְוי 4

 תוָעְבְּנִמ *אּוה אָשְנְו םיִרְהַה שאָרְּב ןוכנ
 לרָמָאְו .םיר םיוג ּוכְלָהְו :"םיִּמַע ריִלָע' ּורַהְנְו
 בְקעָי הלא תיִּבדלֶאְו הָוהְיְדרַהְלֶא  הָלַעְְוּוָכְל
 ויָתֹחְרֲאְּב הָכְלְגְו וויִכְרְּדִמ ּונרזיו
 :םֶלָשּוְרִיִמ הֹוהְי רַבְדּו הָרֹות אֵצַּת ןויִצְמ יִּכ
 יקֹוחְר"דע* 'םימצע םיוגל" ַחיִכּוהְו יםיֵּבַר םיִמַע ןיִּב טֿפְשְו

 תומְּזִמְל םָהיִתְתיִנֲחַו םיִּתֶאְל םָתיִתְבְרַח ּותְּתְכְו
 :הָמָחְלַמ דע ןּודמְלודאלְ בֶרֲח יוג-לָא יונ ואָשידאל

 דירחמ ןיִאְו ותָבָאְּת תַחָתְו ֹוָנְפַנ תַחָּת שיִא ּובשְיְוי
 :רבַּד תואָבָצ הָוהְי יִּפדיִּכ

 ויָהלֶא םֶשָּב שיֶא ּוכְלַי םיִּמעֲה"לִּכ יִב5
 ס :דַעְו לוע ניָהלֲא הָוהְי-םֶשְּב ךלג ּונְחֹֿנַאו

 הָעלַצַה הָפְסֶא הָוהְיְדָאְ אּוהַה םויב5
 ;יִתְעְרַה רש הָעְּבקַא הָחְִּנַהְו
 םּוצע יֹוֵנְל הָאְלַהַּנַהְו תיִרָאְשְל הָעְלַצַהתֶא יִתְמָשְו

 ס :םלועדדעו הָּתְעַמ ןויַצ רֶהְּב םֶהיִלְ הָוהְי ְךֹלְמּו
 הָתאַת ְּךיָרָע .ןויצדתב פע רֶרֲעלַּגִמ הָּתַאְו

 :יםָלׁשּורי תַבְל" תֶכָלְמַמ הָנְׁשאָרָה הֶלָׁשְמַּמַה הָאְבּו
 ָךַּבְדְויִא למה ער יִעיֵרְת "הָמִל הָתַעּפ

 :הָדְלּויּכ ליִח ְּךָקיזֲחֲהיְּכ דָבֶא ךצעוידסַא
12 *lDy 6) 36 1,6 et Jer 26,18 | ל prb 1 nh? (6 6% [wg] Hicog) sed cf 

ad Jer 26,18 | Cp 4, 1° Jes 2,2 huc trspon וכנ[ (al stichor ord) | ל >6, cf 

ad Jes | 5 > Jes || 5% 30MSS Jes םיוּגַהלָּב ויל | 2 165 םימע | 3 ** ₪5 
  Vrs vid legהֶלַחְנַה א  44, cf mtr || 7 1 ftםיוגה | ל 16 םיִּבַר םימעל || = פצט

  6.תבלממ  cלארשי"תיב  ut 6, Hier prb consentit 6 41 | 8 -*1 prbהחדנה
186; a1 םלשורי תבל תכלממ et וגל s:aסgl האבו (ex marg in text trans- 
pos) || g frt add. 



 870 הכימ 5,6—4,12

 הָדָלֹויַּכ ןצזתַּב יח יָלְוֲח 0
 הֶדָשַּב תְנבָשו הָיְרְקִמ יֵאְצַת ּהָּתַע יִּ
 יִלצּנִת םש בב דע תאָבּו

 יבוא ףכמ הוה לגו םש
 םיִּבַר םִיוג יְלָע ּופְסֶאְג הָּתַעְויי

 :"ּוניניע ןוּיצְּב חת ףְנֲחָּת םיִרְמָאָה
 הֶוהְי תֹוָכְׁשְהִמ ועְדָי אָל הָּמַהְויי

 :הָנְרְג ריִמְעַּכ םָצְּבִק יכ ֹוְתָצֲע ּוניִבַה אָלְו
 רַב םיִשֶא ךנרק יִּכ ןויצתב יִׁשֹוָדְו יִמּוק

 םיִּבַר םיִמַע תוקדַהְו הֶשּוחְנ םיִשֶא ליתר

 :ץֶרָאָהלּכ ןוֲָאל םֶליֵחְו םעְִּב הויל יתְמְרֲחהְו
 ּוניִלָע 'םַש רּוצָמ ידּודָג"תב יִדְּגְתַת הָתְעי

 ס  :לֶאָרְׂשִי יטפש תֶא יִחְּלַה-לַע וכי טֶבָשַּב

 הָלּוהְי יַפְלאָּב יתֹויְהְל יריִעָע הָתְרְפֶא םֶחְלתיִּבי הָּתַאְוי 5
 לֵאָרְׂשִיְּב לשומ תֹויְהְל יאַצי יִל ממ

 הלו הל .תעירע ות כלי
 :לֵאָרְׂשִ יֵנּבִילֲע ןּבּׁשְי ויָחֲא רֶתָנו

 ויָהלֲא הָוהְי םֵׁש ןואְנְּב הוה ֶעְּב הָעְרְו דַמֲעְו
 ץֶרָאיסְפַא-רע | לְֵנִי הָּתְעִכ ּובָשְיו

 םָֹלָׁש הֶז הָיָהְוּ
 ּניֵתֹונמְרַאּב ּךרְדי יִכו ּונַצְרַאְב אביײיכורּוׁשֲא

 :םָרֶא יִכיִסָנ הָנֹמְׁשּו םיֿער הָעְבש ויל מקח
 דֹורָמָנ ץרא-תֶַאְו בֶרָחַּב רושֶא ץרא-תֶא ּועְרְו5

 פ ּונָלּובְנַּב ךְרדָי יִכְו ּונֹצְרַאְב אוָבְידיִּכ רּושאמ 'ליִצַהְו יִהיֲחְתַּּב

 םיּבַר םיִמע בֶָלּב בקי תיראו הָיָה
ro frt crrp, al ‘Y®1 cf Jes 42,14, ּהָויִחְנָאָהְו al יִּגָהָו cf Jer 48,31 || rr ° prps 

  hic fin 6 4ל || cf Jer 2,33 31ףַהְּסִת | ל 455 58 ונניִע | 13 *16 מפ ()ְּתְמַרֲחַהְו
in 8 || 14 * prb crrp, 1? Tַהָתִנֹּד | ל 16 $00 ומָש cf וכי | © 6 ₪ טבש rag 

mtAac x00 ;.יוטק 1 | Cp 5, 11 ריֵעָּצַה ):M הָתָרָפֲא 'ב) תֶרְפֲאתיַּב 6 
kai 60 BnOAeeu oikog 00000 (6%°™M35 + un), prb BnoAeeu add || ל prb add| 
5 6A + hrovuevog| 2 * 1 ל- | 4 1 (cf 63) טמ 1 הָחְתּפַּבַלuּונְתְמְדִאְּב | 5 * ם cf 

ce AN rer; 

Ps 55,22; AE'Y ix Jancets ezus || ° fitl נ)ּוליִצַהְ | 6 5(6) + םִוּנַב lv 7. 
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 | בֶׂשֲע-ילע םיִביִבְרְּכ הוהְי תֶאָמ לַטְּב
 :םָדֶא יגבל לחיי אלו שיִאְל הול רֶׁשֲ
 םיִּבַר םיִמַע בֶרָקִּב םִיּנַּב בקע תיִרַאְׁש ּהָיָהְול

 ןאצייִרדעְּ ריִפְכִּכ רעָי תֹוִמֲהבְּב ּהָיְרֶאְּ
 :ליצמ ןיִאְו ףֵרטְו סָמָרְו רֶבָעְימֶא רשא
 ס 7 תרי יִבְיִאלָּכְו רעל די םלת

 הוהְיי"מֲאְנ אּוהַה םויַב הָיָהָו
 ְיָתבּכְרמ יִּתְדַַאַהְו ּףּברִקִמ סוס יִּתרְכַהו

 :ְיָרְצְבִמָּכ יִּתְסַרָהְו ּךַצְרא יִרָע יִּתרְכֲהְוי
 :ּךָלויָהְי אל םיִננְָמְו ּדָיִמ םיִפְשְכ יִּתַרְכַהְויי
 ָּבְרקִמ ףיִתובצמּו  ךיְליִסְפ יִּתרֶכָהְו

 :ידָי הָשְעִמְל דוָע הֶוְחְּתְשַתְאְלו
 :ךיִרָע יִּתְדמְׁשִהְו ףְּבְרְקמ ףיִרישא יִּתְשַתְנוי
 פ | ּועָמְש אל רֶׁשֲא םָיוגַהתֶא םָקָנ הָמֲחְבּו ףָאְּב יִתיִשָעְוי+

 רַמא הָוהְידרָשַא "תֶא אָנּועְמָשַי 6

 לוק תוָעְבְנַה הָנְעַמְׁשִתְו םיִרָהָהֹיִתֶא ביר םּוק
 ץֶרֲא יֵדְפַמ םיִנָתֶאָהְו הוהְי ביִרתֶא םיִרָה וֵעָמׁש

 :חָּכְתִי לֶאְרְשְויַעְו .ומעְדסע הויל ביר יִּ
 :רַּב הָנֲעי ְיָתַאְלָה הָמּו ָךָל יִתיִׂשֲע-הָמ מע
 ְיִתיִדְּפ םיָדָבְע תיֵּבִמּו םִיְֵצַמ ץֶרָאמ ּךיִתְלֲעָה יִּ

 יִמעפ :םירמּו ןֶרַהַא הָשמתֶא ךיִנָּפָל חָלְׁשֲאְו
 ירוָעְּבְֶּביַעָלַּב ותא הָנָע"הָמּו יבָאֹומ ְךלֶמי קְלְּבץעִי-המ אָנ"רָכָ
 :הָיהְי תוקְדצ תַעָּד ןעמל .לְֶלגַה"דע םיִטְׁשַה"מ

 םוָרְמ יקלאל ףָּכִא = הוהְי םדְקִא המ
 :הָגָש יֵגְּב םלָנֲעַּב תֹולועְב ּונָמְדקֲאַה
 ןְמׁשילחנ תֹוְבְבְרְּב םיִליֵא יִפְלַאְּב הָוהְי הָצְריַהז

 :יִשָפַנ תאַטח יִנֵמְב יִרָּפ יִעְשַּפ יִרּוכְּב ןֵּתֶאַה
 ְךֶמַמ שָרוד הָוהְיהְמּו בוָטדהמ םֶדֶא ךל דינה

 ס :ףיהלַאדסע תֶכָלעֶנְצַהְו דָסַח תַבַהֶאְו טְפְׁשִמ תֹוֵׂשֲע"םֶא יּכ

 8 1 םּורָּת | 13 1 ףיִּבַצְע 6 2Ch 24,18 | Cp 6, 1 * 5? רֶבְּדַה < 1 רַמָא
 pro רָמא, cf 6B 4600006 bl )6ץסצ * Kdpiog א0קו06 6זח6ע | ל 6 -לֶא | 2 1

W :ndicado).8 1 6 6 דָּנֶה  | addגניזאהו | 3 -* 8 יב הנע | 5 = קל  



 872 הכימ 7.4—6,9

 :הָדָעְי ימּו' הַממ ּועָמש יִּדַמַׁש הָאְרִי השתי אָרְקִי ריעָל הָוהְי לוק
 :הָמּועַז ןֹוזְר תפיִאְו לעשר תוְרְצְא עשר תיִּב 'שאַה לדוע 10

 :הָמְרִמ יגְּבַא סיִכְבּו עשב נא הָּכְזִאַה יי
 ירקשדּורְבד ָהיַבְׁשְו סמ ּוְֵלַמ ָהיִריִשָע רשָאייי

 :"םֶהיִפְּב היִמְר םנֹוׁשְלּול

 :ףיתואטח-לע םָמָשַה ְּךֲתֹוּכַה יִתָלֲחֲה נאני
 יעְּבְשִת אָלְו לכאת הָּתַאייצ

 טיִלְפַת אָלְו גַפַתְו ךְּברקְּב 'ִָּחְשְיַו
 :ןֶתֶא בֶרָחְל טלפְּת רֶׁשֲאְו

 רָצְקִת אָלְו עֶרְזִת הָּתַאיצ
 :ןַײההָּתְׁשִת אָלְו שּוְריִתְו ןֵמׁש ךּוסַתְדאְלְו תְִדְרְדִה הָּתַא

 בָאָחֶאחתיִב השעמ לכְ יִרְמָע תֹוָקַח "רַפתְׁשופ
 הָקרְׁשִל היבש המשל תא יִּתִּת ןעמל 'םתוצעמּב כלת

 פ אשת יע תֵּפְרְתְו
 יי תֶכָלְעָּכ ץוקיּפְסָא יִתיִיה כ יִל יֵלְלֲאי ל

 ...ןי*

 0 םדאּב רֶׁשיו ץֶרָאָה ןמ ליסָח בָא
TiN 

 :םרח ּודּוצִי ּוהיָחֶאדתֶא שיא ּובֹרֲאָי םיִמָדל ל

 םּולָש'ַּב טפשַהְו לאש רֶׂשַה יביׁטיַהל ל םִיֿפּכ ערָה- ליג
 :ָהּותְּבעיו יאוה ושְפַנ *תַּוה רַבּד לודנַהְ

 להַבּוסְמִמ ירש קח םבוט+
 \7 ד

 :םָתָכּובְמ הָיְהְת הָּתַע האָב "ָּךְתֶבְקְּפ 'ךיִפצִמ =
 ול ד

9 ** add cf ךמש ( הארי cf Ps 36,11) | 9/0 = 1 ריֵעָה דעומו: cf 68 | 
 |  444דימז 3,17 | ** עַשְר  cfׁשיִאַה גו ׁשֵאַה 61 6); 1 הָשֶאַה  * 16 MSSזס

  cf 0 zu iustifcabo? | 12 *° num trsp postתֹורָצא | זז 1 הֵָּכוֲאַה

v9 ‘fn? | ל-ל ft add cf Ps 1202.3 || 13 16 6089 ִתלתַה | 14 = prb 
trsp ante v 15 || ל crrp; 6 vid leg Wh (2 ex sequ ב ortum?); 9 eé 
humiliatio tua; prps JD (ףֶּבְרקְּב רׁשֲא cf fin vrs | 16 *1 6 650% רש | 

b-b frt add cf 2. pers plur et mtr || 55 frt add cf 2. pers plur (lc 6 (םימע | 

Cp 7,1 prps שפנ cf6 || 2 prps םֶּנִח | 3 *> 1 ּוביִטיַה םֶהיֵּפַכ עַרָהָל cf 68 | 
55 add cf mtr || 51 Inj cf Prv 10,3 || 9% fit 1 1 הּותְועיו bצp * | טֶּפְשמַהְו 
vel ותוקיו cfAm 8,5 | 4 1 םֶרָשי cf םֶבּוט | 1 הָבכּוסֲמְּכ cf קֵדָחָּכ et עת (Ug 

65 Eugppayuod) | 5 1 6 6 יוח | d prb ‘add cf mtr et fin vrs, nonn etiam 
 .מבוכ cf Dnםֶתְדִקִּפ  add hab || Iםוי



 ףּולַאְּב וחְטְבֶּתִלֶא ַעְרָב ּוניִמַאִתִל5
 ְיִפיַחְתַּפ רָמָש ךְקיַח תֶבָבַשַמ
 ּהָמָאְב הָמָק תַּב בָא לָּבִנְמ ןָבדיִב6

 :ֹותיֵב ישְבַא ׁשיִא יִבָיָא ּהָתֹמֲחּב הָלּכ
 יִעָשְי יהלאל הָליִחֹוא הַּפַצַא הָוהיַּב יִנֲאְול

 :יָהְלא יִנעְמְׁשִי
 יִּתְמָק יִּתְלפָנ יִכ יל יִּתְבַיא יֵחְמְׂשִּת-לַא

 פ יל רָּא הָוהְי ְךׁשֹּב בשַאכ
 ול יִתאָמְח יִּכ אָׂשֲא הָוהְי ףעזפ
 יֵטְּפְׁשִמ הָשָעְו יִביִר ביִרָי רֶׁשֲא דע
 :ותְקְדְְּב הָאְרָא רואל יִנָאיִצְוְי

 הֶשּוב ָהֶּסַכְתּו יִּתְבַיא אָרַתְויפ

 ְךָהְלֶא הָיהְי יִיַא  ילֶא הָרְמְֶה
 :'תוָצּוח טיִטְּכי סָמְרְמִל הָיְהְּת הָתַע ּהָּב הָניֶאְרִּת יניע
 :"קְח"קַחְרי 'אּוהַה םּוי יֶּיַָרנ תֹונָבִל ים

 רָֹצָמ 'יִרָעו רּושא יִנַמְל אבי יִדיָרֲעְו אוה םוָיי
 :ירָהָה רֶהְו םָיִמ םָיְו רֶהָנירֲעְו רוצָמ יִּנָמְלּו

 פ  :םָהיִלְלְעַמ יִרְפִמ ָהיְבָשידלע הָמְמְׁשִל ץֶרֶאָה הָתיָהְויצ
 ִךֶתְלחְנ ןאַצ ּךֶטְבְׁשְב ָךְמַע הערי

 לָמְרּכ ְּּוִתְּב רע דֶדָבל יִנָכְש
 :םֶלוע ימיּכ רֶעְלגְו ןָשְב וערי

 :תְאְלְפַנ 'ונָאְרַא יםיָרְצִמ ץֶרֶאְמ" ךֶתאְצ יִמיִּכי5
 םֶתְרּובְג לָּכַמ ּושביְו םִיונ ּוָאְרְי

 :הָנָשְרחַּת םַהיֵנְוָא הֿפ-לַע דִי ּומיִשי
 ץֶרָא ילֲחוְּכ ׁשֵחָּנַּכ רַפֲע וכחלי וז

 :ָּךַמַמ ּואְרִיַו ּודָחְפִי ּוניַהלֶא הָוהְידלֶא םֶהיִתְרִגְסִמִמ ּוזְגְרִ
 יותלחנ תיִרָאשל 4 רבעו ל אנ ףּומַּ .לָאדימפ

 זס 3 1 הַא? | ל-ל 5 add cf Ps 18,43; Jes 106 ss 5,5. 28,18( | דז 1
 אוה םוי ut init v 12 || ל 1 ירד cf vv 9. זס | 51 ן אוה ut init ץ 12 | %

cf 6 || vs 13 nonnיקח | 12 ועו |16 6% ואבי | < 1 ידענ | 4[ רָהַמ  
 conjg 6 18b. 108 | 14 fstl'lQW | 15 *° 16 6 D(ֶרֵצָּמִמ | קז ּונָאְרַה |

et mtr.ךומכ  et mtr | 18 ** add cfךממ  add cf17 =  
Biblia. 56 
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 ּוניִתנֹע ׁשְֹּבְכִי ּונַמֲחַרְי בָׁשָיופ
 paisa םִי תלְצְמְּב ,רילטפו

ee oes 

 ne יִמימ ניִתֹבֲאְל תעביר

 אתא. םוחנ

 :יִשקְלֶאָה םּוחנ ןוֶזַח רֶפַס הָנְניִנ אָשמי 1
 הָמֵח לַעְבּו יהוה םקג הָנהְי יקנו אֹוָנִק לאי (9)
 ויִבְיִאְל או רטונו ויל הָוהְי ני 02

 יהזהְי הָקִנְו אֶל הּקנִי  יִחּכלּודְנּו םיפא ְּךֶרֲא הָוהְי
 :וילגר קבא ןַנָעְו וכרּד הָרָעָשְבּו הָפּוסְּב (ב)
 ביִרָחֶה תֹורַהְּנַה-לכְ יוהַׁשביו םִיַּב ךעוג4 (ג)
 :לְלְמֲא ןונְבְל חַרֶפּו למרד ןְׁשְב ילֶלָמא ד?

 ּגנמְתַה תֹועְבּגַהְו ממ ּושַעָר םיִרָה ₪
 :הב יֵבְׁשֹוי-לָכְו לֵבַתְו ויָנָּפִמ ץֶראֲה יאׂשתו 0)
 פא ןֹורֲחּב םּוקי 'יִמּו דֹומעי ימ ֹומעַז נפל 0
 :ּונָמִמ 'ּוצִּתַנ םיִרָצַהְו שָאְכ הָכְּתִנ ֹותָמֲח ₪
 הָרָצ םווָיְּב יזועַמל הָוהְי בוטל (ט)
 ירבע ףַטָשְבּו :ֹוב יִסֶח 'עַדיו ס

 91 ושחור יָא 'הָמּוקְמ הָׂשֲַי הָלְּכ

I9 * prps .ךילשת || ל קצק ּגניתאטח 

Cpr,2*addcfé | ל 404 61 6; 91 41 6 61 הוהי םקנ || < צ 20 1 4 
al ex vs 9 trspos habent cf ro* | 3 ** al add, al ex vs 9 505 habent; pro 

 | "ל  cf Ps 145,8; 1038; Ex 34,6; Jo 2,13; Jon 4,2; Qדָסֶח  prb 1חכ
P= al add, al ex vs 9 trspos hab | 4 1והָשְּבִיַיַו | ל* crrp cf fin vs; al בֵאְּד 
(cf Jer 31,12. 25), al 1N37 (cf Jes 19,10), al 17 (cf Jes 38,14) prpon | 5 lc 
  et conjg 6 \ anteדומעי  postםיִרָהָה | *1 אשתו | < 84+ 41 ן | 6 * ינפל פס 66

 ||  cf 6 et mtrקל ּותצְנ | 7 *1 קצל זועָמ ויוקל  | 2 rad? | > 1ויָנפְל  1 igiturימ,

  6 Vrsםֶרָמְשי (םטלמי) | ל  seuםֶליִצִ  cf mtr | 8° insvbutל 1 הוהי עדי
 . cf Hi 18,18ויָמְקְּב | < 1 קזפ ףּדהָי
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 'הָוהְילֶא ןּובשַחְּתִהַמִיִפ (מ?)
 -דע יב יפ :"הָרָצ םימַעַּפ 'םּוְקְתִדאְל" הָשע אּוָה 'הָלָּכ לג

 :'אְלְמ שָבְי" שֶקְּכ ּולְכִא 'םיִאּובָס םָאְבְסְכּו םיִכָבְס םיִריִס סנ
 הָעְר הָנהְילַע .בשח אָ יִּדָמִמיי

 פ ילַעְלְּב ץֶע"
 נע רָב וגני ןכו יםיפר ןכְו םימלָש"מאי הָוהְי רָמָאו הכי
 :קתנא ּיַתרְסִמּו ְךיָכְעַמ והָמ רֶבְׁשִא הָּתַעְוי :דוע ְּךּנעֲא אל

 פ | 'ִתולְק יִּכ ּךַרְבִק םיִשֶא"
 םולָש עיִמָשַמ רָשַבְמ יֵלְנַר םיִרָהָה-לַע הָּגַהיי 2

 ךיִרדְנ ימלש ְּךיָנַח הָדּוהְי יִּנֶח
 :תֶרְכַנ 'הָלָּכ ליב ְךּב"ירובעל דָע ףיסוי אל יִ

 יהָרּוצְמ רוָצְנ ךיָנפִלַע 'ץיִפִמ הָלָע=
 :דֶאְמ ַָּכ ֶמַא םִיֹנתְמ קח ּךְרָהּפַצ

 לֶאָרְׂשִי "ןוִאנְּכ בקע :ןוָּג-תֶ הָוהְי בֵׁש כי
 ספ | :ּותָחש םָהיִרְמְזּו םיִקְקְּב םיִקקְּב יִּ

 םיִעְלְתִמ לְיַתיִׁשְנַא םֶָּאָמ והירבג ןגְמ
 ּולֲעְרָה 'םיִשּורְּבַהְו וִגיֵכֲה סיב בָכָרָה תֶדָּפ-ׁשֶאְּבי

9 ** trsp post stich sq. Post הוהי nonn verba exc, cf ad 3 | ל si םוקת אל 

post J-stropham initium b.strophae est, verba השע Nin הלכ post ‘I 

  frt init bstrophae. Proהָּלַּכ קס הָלָּ | * אל |  trsp et frtזס  init vsדע

 םיריס ?  22 ins estםיריס  anteםוקת 16 6 םוקָי | 1ֹויָרָצַּב | 10 * םטזג

init 05000286 || °° prb ;שק al םֶלָּ םיִחּוסְּכ )cf Jes 33,12(, al םיִחּוסְּכ 

  6אלמ  etשבי  proבn || = prb crrp; al | Wסrpת ולָּמְי, 1 םיאובס םיכבס
v II conjg, al pro ולכא prpon ולמי (cf supra) et לבו pro אלמ | זז * 6 ךממ 

conjig אלמ vs 10, sed אלמ crrp ex אלה || °° prb conjg 6 init v 14 cf mtr | 
vs 12.13 et 2,1. 3 add || 12 °° crrp; 6 םיִּבַר םִיַמ לשמ cf ||  crrp, prb 
 רבע b 1 6 praeced vbז cf Jes 60,20 || = pךתנע ּורָבֲעְו ּוזָג יִביִר יִמָי ּומְלׁש 1
conjg = ורבעו cf ל-ל | 13 1 prb הטמ = inyID, vel ft oy תטמ cf Lv 26,13 | 

  cf 2,9 | 1%ךְיַהלָא, מש ףילע , 14 conjgc 11 quare 1 suff fem: |pצ

  exתולק יכ 1 ןֹולָק ([יןכ  cf mtr; proהוהי  prb postףמש רֶבָּני אל | ל* פס |
praeced כ ortum) || Cp2,1c 1,12. 13 conjg cf Jes 527 | 1 0 רֶבַעַל | ל 6 הָלָּכ | 

v2 conjg 6 111. 4 6 24 | 2 *[ ץַּפַמ cf ad Prv 25,18 | ל 1 ? *הֶרָצַמ (= 
custodia a SY) cf 6 6% BAiwewc | צ 3 conjg 6 1,12. 13; 2,1 | 3 * 1 prb j53 || 

 ל 1 6 63 םיִׁשְרְּפַהְו. || קזז || 4 cong 6 2 | 4 ** cםהירמז  cfל 1 קט ןְפְנָּכ

56* 



 6 םוחנ 2-3

 תוכחְרֶב ןוקשְקִתְשְי בֶכָרָה ּולְלּוהְתִו תוצוחב:
 :וצצורי םיִקְרְּבִַּכ םֶדיּפלַּכ ןָהיִאְרִמ

 יםֶתוְכיִלַהְב ּולָשָכִי .ויְריִדַא רזי
 :ךכפה ןָכֶהְו .ּהָתְָמוְח ּורָהְמי
 :גומנ לָּכיִהְהְו ּוחָּתְפַנ תֹורָהְנַה יִרָעָש
 תּוגֲהְנְמ ָהיֶתהְמַאָו הָתָלֲעִה הָתלּג יבָצַהְול
 פ  :ןָהבֶבללע 'תפְפְתְמ םיני לָקכי

 םיִסָנ יהָּמַהְו איה יַמימֹי .םִיָמדתַכְרְבַכ הָננינְו
 :הָנְפַמ ןיִאְו "ּודמְע ּוָדְמִע
 הָנּוכְּתַל הָצִק ןיִאְו בז וזָּב ףָסַכ בט

 :הָּרְמֲח יִלּכ לָּכִמ רֹבָּכי
 םִיַכְרִּב קפּו סַמָג בָלְו הָקָלְבִמּו הָקּובָמּו הָקּביי

 :רּוְאָפ ּוצְּבַק םְָכ יִגְפּו םִינְתָמ"לכְּב הָלֲחְלַחו
 םיִרְפְּכַל אּוָה יִהְעְרַמּו תֹיָרֲא ןועְמ היא
 :דיִרֲחְמ ןיאו הָיְרַא רג םָׁש יאיִבָל היא ּךכָה רָשא

 ויָתאָבלְל קּגַחְמּו ּויָתֹרְג יֵדְּב ףרט הָיְראיצ
 :הָפַרְט ויָתנְעְמּו .וירח ףֶרֶמ"אַלמינ

 'הָבְכר ףֶשָעָב יִּתְרעְבַהְו תֹואָבִצ הָוהְי םֶאְנ ךילא יִגְנַהיי
 יבְרֲח לֶכאָּת ךיָריִפְכּו
 פ "הָכְכָאְלַמ לוק דֹוע עמָשְידאְלְו ךפרט ץֶרָאמ יִּתִרְכהְ

 הֶאָלְמ קְרֶּפ ׁשֹחַּכ ּהָכְכ יםיָמָּד ריע יוהי 8
 :"ףֶרֶמ שיִמָי א
 רַהּד סּוסְו ןֶפּוא שַעְר לוקו טוש לוקי

 הָלְעַמ שָרֶּפ :הָדְקִרְמ הָבְּכְרְמּו
 רֶגַּפ דָבָכְו לַכְח בֶלְו תינָח קֶרְבּו בֶרָה בלו
 :יםָתְיְוְנּב יּלָשְכְי היל הָצק ןיִאְ

frt crrp (descriptio impetus in Niniven continuatur);5 1 םֶהיִאְרִמ | 6 =  

cf mtrתזגה  ? ins1? לָנָשָהְו | *  fit crrp, numֹוכ— | 8° nםֶתָכ--, א ם Q 
prbתופְצְפַצְמ? | °1ןֵהְבַבְל | 9 **  = et Jes 38,14; 59,11 || 5 6 geeryréuevat 

 1 ָהיָמיַמ | ל i ּורָמאי cf mtr || ro ins ft vb ut םֶכָל וחק || 12 * 1 קל הָרְעִמּו |
 Plc Vrs אובל | 14 * ft שָאְב cf Jes 9,17 || ל ;crrp 63 ֶךֵּנְר, קצקפ ְךֵצְבְר |

cfהלכ  trsp , ad3, ד *  init vs sequ || Cp(יו)ה  cf51 ךיִכָאְלַמ  | frt add65  
 mtr || ל frt post ףרט m nonn vb exc; ins ? m7צp"[יִאו | 3 * 1 6 א ּולָשְכי

 (0 ּולָשכְו | ל 1 תִיְְגַּב cf (בר)מ vs 56ףוג י
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 םיִּפָשְּכ תָלָעַּב ןֶח תַבֹוט הָנז יגּוְח בֹרַמּ
 :ָהיֵפְׁשְכִּב תֹוֲחָּפְׁשִמּו ָהיֶנּונזִּב םיוג תֶרָכּמַה

 ְינְפ-לע ְךילּוׁש יֶתיֵלָנְו תֹואָבְצ הָוהְי םִאָנ יל ינְנֲה
 ְגּולְק תֹכָלְמַמּו ךרעמ םווג יָתיֵאָרְַו
 :יִארְּכ ךיּתְמְשְו ךיִתְלּכְנְו םיִצְקש ְךלְע יִּתְכַלָשַהְו
 ְִַמ די - ךוארלָכ הָיָה
 ּהָל דוני יַמ |הֹנָניִנ הָדְּש רַמָאְ
 :ךָ םיִמְחְנְִמ שקבא ןיאמ

 םיִראָיְּב הָבָשִיַה .ןומָא אָּנִמ יֵבְטיֵתַה*
 :הָתְמּוְח 'סָיִמ | םָי יליִח"רֶׁשֲא יּהָל ביָבָס םִיָמי
 :ְדֲתרזעְּב יָה םיִכּולְו טופ הָצְק ןיִאְו 'םִיָרְצִמּו יהָמְצְע שו
 יִבָשַּב הָבְלָה .הָלֹגַל איה

 תֹוצּוח"לָּכ שאָרְּב ּושְטְרַי ָהיָכָלְע םג
 :םיִקב וקר היִלּורָּנלֶכְו לג וי יָהיּבכִנילעֶ

 | הָמְלְנ יִהְּת ירְכְשַת ּתֶאיַניי
 :ביואמ זוֵעְמ יׁשָקַבְּתְתֶאמנ

 םיִרּוכְּבְםִע  םיִנֲאְּת ְּךיַרְצְבַמלָכ יי
 :לָכּוא יֵּפדלַע ּולַפָנְו ּועוגידםא

 ְצְרַא ירעש חְתְפַנ ַחֹוָתָּפ ךיביִל ְּךּבְרקְּב םישָנ יִּרמִע הָּגַה
 :'ָךָחיִרְּב שֶא הָלְכָא
 ְךָרְצְבַמ יֵקוח ךָלְיִבַאְש רוצָמ ימי

 :ןבְלַמ יִקנֲחַה רָמָחַב יִסְמְרְו טיִטַב יֵאְּב
 בֶרִח ָךַתיִרְכִת שא ֶלְכאָּת םָשי5

 :הָבְרּכ יִדְבַּכִתִה | קְליכ 'דּבַּכְתַה יקֶלּכ לכת"
 םִיָמְׁשַה יִבָכוּכִמ ְּךילָכְר יתיֵּבְרַה 5

 יב בּנְכיְךָרסְפַו הבאב רני :'ףענו טַשָּפ קל
 | 1ּהָליֵח ₪ ּהָתַמּוח |  | 8 = add ad vb sequתֶרָּכְׁשִמַה | 7 166 ּהָל +1 4

  cf 6, quareהצק ןיאו 6 טופ  frt add; conjgםיִמ | fF 686 6 1* 9מצy | ל 1 5

  6ּהָתָרְזעְּב | גס *1? ּושָּטְר 6( הכלה 6 ודי | ל  cf 2,10; 3,3 || *16 68קמ 1 טופל
habet לכ ante ,הידבכנ frt autem dl הילודג eלכ גמז | 12 1 prb JB} cf mtr 

et 13° | 13 = prb dl cf ךברקב et ad 12 || °? ₪ trsp post ךברקב | 14 1 ft יסוב 

cf Sach 10,5 | 15 ** add (prps ךֵלֵכִּת) | * 1יִדְַּּכְתַה | 16 * 1 יִּבְרַה  הַתְַּבְּדִי 
v 15 | ל-ל prb add || 17 *= 1 יִבְנְּב 
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 הרק םויְּב תֹורָדָּנַּב םיִנֹוחַה

 = ָמּוקְמ עָרונאָלְו דדונְ הָחְרָז ׁשֶמׁש
 "יריד ּנְּכָשַי ירושא ּךֶלֶמ "יער ּומָב* סא
 :ץּבְקְמ ןיִאְו םיִרָקָהְדלע ידע יּושָפְ

 'ִָּתְכִמ הָכְחַנ 'ִּךְרְבְשֶל יהָהּכְיִאי
 ףכ ּועְקַּת "ךעמש יִעְמְשּ ל
 :דיִמָּת 'ִחְתָעְר הָרְבְעְאל ימדלע יּכ *ִיְלְע

HABAkKuK. קוקבח 
 :איֵבְּנַה קוקבח הָוְח רֶׁשֲא אָשִמַהי 1
 עֶמְׁשִת אָלְו .יִתְעְּגַש הָוהְי הָנֲא-רע*

 :עישות אָלָו סָמָח ךילא קעְְא
 יטיִּבַת לַמָעְו ומ יִנֲאָרַת הָמְל
 :לאשי ןודָמּו ביִר יהיו יִּדְנְנְל סַמָחְו דשו
 טַּפְׁשִמ חַצנָל אידאל הָרֹוּת יֹנּפִּת ןָּכְ לע

 :לָקְעִמ טָפְשִמ יאצִי ןכדלע קיִּזַצַה"תֶא יריִתְכַמ עשר יב
 ּוהֲמַּת ּוהָמִּתְהְו ּוטיִּבַהְו יםיוגב ּוֲאְרפ
 :ֹרָּתְסִי יִּכ ּוניִמִאַת אל םֶכיִמיִּב ילעּפ עפ
 רֶהָמַּנַהְו רַמַה יּּגַה םיּדְׂשִּכַה"תֶא םיקמ יִנָנָהְדי6ִַ

 :ולדאל תונָּבָשִמ תַשָרְ ץֶראדיבחְַמ .ללוהה
 :אצי ותֲאְׂשּו ֹומּפְׁשִמִי ּונמִמ אּוָה אָרּונְו םיָאל
 ויְׁשְרַּפ "ושפּו ברע יֵבֲאְּזִמ ּוּדַחְו ויסּוס םיִרֲמָּנִמ ולקו*
 ס :לּוכָאל שח רש ופְעַי ואבי קוָחְרַמ "שרפו

nr ind אל ּודְדֹונְו | 1: םמוקמ | 8 1 יזא- et conjg c vs 18 cf 6/0001 070% 

sed 05% א!' ins ףל | 18° 1 fet היער cf ל-ל | ל-ל fit add, quoniam usque ad hunc 
vs semper allocutio ad Niniven || 1 prb ונְׁשְי (vel ing cf 6 (ןגוט6צ)6%0 || 1 frt 

 יריד | * ג ּוצֹפָנ | 1 5%+ ְךַמע | ז0 * 1 הָהַג | "1 ךרְבְשל | 1 ְּךֵתָּכִמ | ו ְךעֶמְׁשְו
> aut dl cf mtr aut! ךילע | '1 ְּךַתעַר; 85+ דימת ךתער הרבעדאל ימדלע יב 6 

Cp 1, 3 51? 6 68 א | ל 1 ft sol ןודמו בירו | 4 * crrp?; 6 0160000000 
cf Ps 119,126 dieckédacav Tv vouov (1 הרות ּורְפַה) ; 1 8+ רפת | ל crrp?; 
6 xaraduvacreva: 1? תיִרְכַמ 6 6 || < 4 | 5 *16 68 םיִדְנב | b aut l לעּפָא 

aut praem 6 6 ')X || 7 ** prps bn ותאשו) dl cf mtr) | 8 * 01| ל 41 6 6. 
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 יהָמיָדָק םֵהיֵנְפ תּמַנְמֹי אֹובָי סָמָחְל הלָכ
 ול קֲחְׂשִמ םִיִנְזוְרְו סֶלְקְתִי םִיָכָלּמּב אּוהְופ :"יִבַש לּוחּכ ףֹסָאינ
 :הָרְְּלִו רַפָע ירּבְצַו קֶחְׂשִי רַצְבִמדלָכַ אּוָה

 :יוקלאל וָחֹכ יז יםֵׁשֲאְו רָב חור ףֶלֶח זי
 יישדק יֵהלֲאי הָוהְי םֶדָקִמ הָּתַא אוְלַה<
 :ּוּתְדַסִי ַחיַכֹוהָל רּוצְו ומ טפְׁשִמְל הָוהְי 'תּומָנ אל

 לכּות אל למֲע-לֲא טיִּבַהְו עֶר תֹואְרַמ םִיַניִע רוָהְמ

 םיִנּוְב ִיִּבַת הָמָל
 :ּונָמַמ קידצ עַשְר עֶלבְּב שירחת

 :ֹוּב לשמ-אל שָמָרְּכ םִיַה יִגְדָּכ םֶדָא הָשַעִתַוי+
 וּתְרַמְכִמַּב ּוהָפְסַאיְו ומְרָחְב והרג יהלעה הָּכַחְּב" הלכו

 וּתְרַמְכַמל רַטקיִו ומְרֲחַל ַחֵּבז בלע :יליניו חמש פלש
 :*הֶאְרְּב ֹולָכֲאַמּו וקלח ןמָש הָּמַהְב יִּ

issסם  :לֹומְהַי אֶל םָיזג גה דיִמָתְו "ָמְרָח קיִרָי  

 :יּתְחַכֹותלֲע יבישֶא המ פד רבְדַיהַמ תוארל הַא
ahr = 

 ןח בֶתְּכ רַמאיַו הָוהְי יננעַיַ*
 :וב אָרְְק ץּורָי ןעמל תֹוֲחלַה-לע רָאְבּ
 בזְכְי אָלְ ץקל יֵחפְיְו דעומל \ ןח דוַע יִַּ

 :רחַאְי *אֶל אבו אָבדיִּכ .ולדהְכַח ּהַמְהַמְתִידַא

 :הָיִחְ ותְנּמָאַּב קיו .ּב ושָפִנ יהָרָשְהִיאל הל" הגַה
 יֵהָנְנִי אָלְו ריָהְי רֶבְּג דגּב "ןייַהְיִּכ ףאְו"5

g 55 crrp || °° prb gloss ad 2,5 )1 ,([ףסאי nam stichus justo longior, 

cf etiam vv 10. 15 || ro *1 רבציו || 1 הדכליו | Ir pזb add cf perf et impf 
cons | 51 םֶשיו trsp , | 5 al|| 1 , --וָה | 12 8 usque ad ‘WTP et v 13 conjg c 
 'ִת אל);  cf 6 | °- 1 810558 ad 122 )9%% Tig sof proישדק יָהְלֶא 1 2 12 | 4—2

r2b add 6 frt conjg cv 11 cf suff ), quod refert ad subjv 11 || 3 prb i ins 

 - 1488 conץ ||  ins ? cf mtrטיבת  postהוהי umm etiamת עלבב; ר cf pwדנְבְּב
tinuant צץ 5--זס | 14 1 הָשַעַיְו | 15 ** add cf parall ומרחב et ותרמכמב ] 

  4כ: **  prb add cf 6 | 16 num hic v add? | *INQ3 6) initvi7 | 17ל-5

 גז גרהי  cf 5 4 Ez 52. 12; 12,14; 28,7 || *1ןםִלְעְלַה | * 1 וּבְרַח ;168 .155
pro גרהל aut ִלְּדח pro לומחי | Cp2,1—4 continuant 1,2—4. 12a. 13 |1*prb 

crrp; cf ad Nah 2,2° | * 1 QW cf 8 | 3 *1ft ®)] | ל nonn MSS 65 אלו | 
4 °° prb crrp, nonn MSS הָפלע cf 6 €dav brooreilnrat A idol vwxeXevouévov, 

36 radicem לוע leg?; prps הָפְלְע עַשְר | 5 1? 501 יֹוה | ל prps [הָוְרָי טש D,. 
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 עָּבָשִי אָלְו תָנַּמַכ אּוָהְו ושפנ לואָשַּכ ביִחְרַה רָשא
 :םיִמַעָהָּ רול ץֶּבַקי םּגַה"לַּכ ֹוָלֲא ףסַאיו

 יראו ול תחיִח הָציִלְמּו ּואְׂשִי .לָשִמ ויִלָע םֶלָב הָלֲאדאולה
 :טיִטְבַע ויָלְע דיִּגִכִּו יתָמירֲעי ולאל הָּבְרַמַה יוה
 ְיעזעזִמ ּוצָקְר ךיִפָשְנ ּומּוקְי עַתָפ אלֲהְז

 :ומל תֹוסַׁשִמַל תיִיָהְו
 םיִמע רָתְילּכ ךּולָשְי םיִּבַר םִיֹוּג תולש הָתַאדיִּכ

 אש ןהב יֵבְׁשהלָכו הירק ץֶרָא-סמֲחנ םֶדֶא יִמּדִמ

 רֶתיִבְל ערי עצָּב עצב יוהפ
 :עַר"ףּפִמ לָצָּנַהְל וגק םורָמַּב םיִׂשָל

 ִּבָשְפַנ אָמֹותְו םיִּבַר םיִמעְדתצְק ְּךָתיֵבְל תָשּב ָּתְַעְייי
 סם | :הָנִנִעִי ץעמ סיִפָכְו קַעְזִת ריק ןְבָאִּכיי

 :ּופעי קיִרְיִדְּב| | :הָלְועְּב הָיְרְק ןגוכְו םיָמָדְּב ריִע הָנּב יָה
 םיִמָאְלּ שָאדיִרְּב םימע ּוָעְגיִיְו תואְבַצ הָוהְי תֶאַמ הָּגַהְ אוְלַה
 ַפ :םי-לע וסַכְי םִיַמַּכ הָוהְי דֹובְּכזתֶא תַעַרְל ץֶרָאָה אָלַמִּת יב

Aרכש יףַאְו יֵתְתָמֲח חּפסְמ ּוהֲעַר הָמְׁשַמ  
 :יםָהיֵרועְמ-לע טיִּבַה ןעֶמְל

 לָרְעַהְו הָתֲא-נ הָתְׁש ידובְּכִמ ןולק ָתְעַבְשייי
 ס  :ףָהובּכלע ןולָקיִקְו הוהְי ןיִמָי םָּכ ְךֶלָע בוָפת
 ָתיִחְי תֹוִמֵהְּב דֶׂשְו ָךְסַכְי ןנְבָ סַמֲח יִּכ יל

 :להב יֵבְׁשי-לְכְ הירק ץֶרָא-סמֲחו םֶדֶא מדמי
 רקש הָרֹומּו הָכַּפסִמ וצי ולְסֶפ יִּכ לֶסִּפ ליעוה- הָמי>

 ם = :םיִמלֲא םללֲא תושעל .ריִלָע ורצו רי חט יּ
 םָמּוה ןֶבָאָל יִרּוע הָציִקָה ץעָל רָמא והיפ

 :ָּברקְּב ןיִא תּורילְכְו תָסָכָו בֵהָז שּופָת אּוה-הַּנַה יהָרֹי אּוָה
 5 © nonn vs §b ףסאיו usque ad רמאיו צ 6 add habent || 6 *]1 ורמאיו |

b-b dl | al v7b.8 add habent, al tantum v 8b || g = fit fragm hemistichi 
 secundi, prps ותיִבְל סָמָח רצוא cf Am 3,10|| rob crrp cf mtr, 1 frt תוצק (ָתיִצְה)

add | + 14 prb add et cum illo add v 13 conjgָךֵׁשְפַנְל אַטַח | 3 = קזס  
prb IBN et prb trspon12,2 | ל 1  cf Jes 11,9 || 15 °° ling oH cf Sach 

cf Na 3,5 | 16 ** trsp ad fin vs | 11 םֶהיֵרֲעַמ  | cf mtrוהער  post 
DiS) || = crrp;51,17. 2 הֶלְעְרִּפַה  (et Jes06מףדו )00 kai6 600)00מףדו  cfלַעְרַה  

  468 cf v 8b || trsp frtעמ ךִתַחְי | ל-ל  cf *= | 177 *1 6דובכמ ןולק תעבשו 1
 . 18 et 19 | 18 °° [ iy | rg ** prb add cf mtrצ
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 פ  :ץֶרָאָהלְּכ ויָנְּפִמ סה ושְדְק לֶכיֵַהְּב הָוהיו>
 :תֹוְניָנְׁש לע איִבָּנַה קּוָקַבְחַל הָלָפתִי 3

 ְךְלָעַּפ הוהְי *יָתאַרי לעָמָש יִּתְעַמָׁש הוי
 פ :רוְְזִּת םֵתַרְזְגְרְּב 'עיֶדוּת םִיִנָׁש בֶרָקְּב 'והייח םיִנְׁש בֶרָקב

 הֶלֵפ ןראָּפירהְמ ׁשָֹקְו אוי ןמיִתִמ לא
 :ץֶרָאָה הָאָלָמ ֹוִתּלִהְתּו ודוה םִיַמָׁש הָפְּ
 ול ודיִמ םיגרק יִּהיְהִּת רֹוֲאְּכ יהננָ

 :הְע ןויְבָח םָׁשְו
 ס  :ויָלְגַרל ףָׁשָר אֵצְִו רבב דלי וינפל5
 םיוג רֵּתַּו ּהאְר ץֶרֶא "דדי ודָמְע

 2 םלוע תֹוכְלַהי םֶלוע תֹוֲעְבנ ּוחַש רַעיִרְרַה ּוצֵצֹּפִתִיַ

 :ןיִדִמ 'ץֶרֲא תֹועירי ןּוזגְרִי ןשּוכי לה ייִתיִאְר וא תַחַּת*ִד
 -- םיָּבִמִא ּךֶפִא 'םיִרָהָנַּב םָאֹי *הָזהְי הָרָח םיִרָהְנִבַה 1
 :יהעּוש ךיַתְבַּכְרמ ְיָסּוס" -לע בָּכְרִת יב

 יהָלֲפ רֶמָא תֹוטמ תועְבָש" ְּךָתְׁשִק ירועַת הָיְרעי
 םיִרָה ּוליִחְי ְּּוִאָריי :ץֶרָא-עּקבְּת תָֹרָהְ
 ולוק םּוהְּת ןתָנ ירֲבְע םִיַמ םֶרז
 יהָלֲבְז דַמָע ָרָי "ׁשֲמָׁשיי :אֵׂשָנ היי םּור"
 ְָּתיִנֲח קְרֶּב ּהנְנָל וכלה ְךיִצַח ראל

 :םיוּג שָּדְּת ףַאְּב ץֶרָאדדַעְצְת םַעָזְּביי
 ךָחיִׁשְמ"תֶא 'עַשְיְל מע עַשְיְל ָתְאָצְי
 פ :הָלָס "ראָּוצדדַע דוס יתוָרֲע עַשְר תיִּבִמ שארל ְּתצַחְמ

I9 [ 2 + 60 200 KaTE-םם עפ  cf Ps 4,1; 0 I etספ 3,16 תֹוניִגְנ" לע  

add; ₪1 INN crrpמ prךלעפ פ הוהי | ל-ל  quod conjg cיִתֲאָר  vénca; 1 prb 
crrp cf genus ||עידות | < 16 65 עדות | 4 *1 6 68 ֹוהָגָנְו | ל +  cfּוהיּוַח  ex 

aut 221) cf6 600)600מ: 1  nonn vb exc | 6 * crrp;םשו  DQ}; frt ante1  © 
add cf mtr |טטזמיִו (טומיו) | °°  Am 9,5; Hi 30,22 aut TyQ:\ cf Ps 69,24 aut 

trsp post8 * הוהי  | frt add cf mtrןוזגרי | ©  iN: cfל 1  | add7 >=  
 ךתרבע | ל-ל a! | >> crrp; nonn 8b parallel ad 15 hab, et prpos ָּתְכַרְדַה

 םִיָמ רַמֹהְב ְּיִתבְּכְרַמ ףיִסּוס םָיב | 9 ** 6, גו רֵרועְּת ררוע גו הָרֲעְת הָרָע
 prpon || ל crrp; 6.23: 5-55. 147 606270006 Bolidag ד\6 0061006 0076(, 6

 ft 1 ךֶתֶּפַשַא תֹוטִמ ָּתְעַּבַש. ג! ךתפשא גם (הרע) הירע ט5קסב 6 1 ּךִּתָשק
crrp; sineּומְרז || ל-ל  Db77,18 תובע  crrp; 1 secundum Psתעְבש | 10 **  

 dubio est שמש fin vs 10 cf 6°3.°%.°.7, 1 fit NJ הָחְרֶזַמ (הָתְׁשַנ ּהָחְרֶזִמ)
 שמש ?vel) 'ש Day DIT cf Jos 10,12) | זז 1 הלב | 13 *16 6 עשול )= עישוהל) |

frt aliter.רע (תירע) | % 1 ₪+ רוצ, 6  cf fn vs | * 1 fit1 תיִב) ( bb fit al 



  Hab 3,14—Zeph 1,4הינפצ -- קוקבח 382

 ּורעָסִיי וֵזָרּפ שאר ףןיטַמְב ָּתְבַקָנ

 "מיבר םִימ מָח יו סיב כדי
 יִתַפָש ּולְלַצ לוקְל יֵנֲמְּב זְגְרּתו יִּתְעַמְׁשי5
 ירש דָּגְרֶא יִּתְחַתְו יַמָצעּב בָקָר אבי
 :ננדוגו :םעל .תולעל הֶרֶצ םוָיְל יחּונָא

 םיִנָפַּב לובי ןיאו יחְרְפַתְאְל הָנָאְתִדיִּכּולי
 לָכָא הָשַעְאל 'תומְדָשּו תיֹוזהְׂשעמ שח
 ספ  וםיִתָּפְרַּב רֶקּב ןיִאְו ןאצ לכ רג

 7 תו ולר םָשִָ יל דא הוה
 ינָכְרְדַו ייָתֹומָּב"לעְו

 :"יִתויִנְנִּב חָצנָמִ

ZEPHANIA.° הינפצ 

 הָיְרַמֲאְדןֵּב היִלַדְנְדְֶב ישּוּכדןּב הְיְנַפְצלֶא הָיָה-רְׁשַאוהָוהי-רַבְּדי 1
 :הָדּוהְי ףלמ ןיִמָאְרְב ּוהנׁשאְי ימיּב היְקְזַחְִּ

 :הָוהְידםֶאְנ הָמְדאָה יִנָּפ לעמ ל5 יִֶסִא ףֹסָא
 ופה ו יפַסֶא הָמָהְבּו םֶדֶָא קא

 Re דן ב

 : יהוה הָמְדאָה

 סלע כָּל לַעְו .הָּוהְְל ידי תימני
  | = prb crrp; prpsךיִתוטַמַּב +9 | ל1 ₪ ושאר  euךיִטַמְּב 1* 14

)e םֶּמַע) םָאְבַצ הָלֲע יִנציִּפַהְל | ץמכ ּורעסי (0 ויְורּפ) | + 15 6 44 8; 6 וז ּורָמח 
1 5 éerapdxen) || 16 5 crrp; 1 prb יִרּושַא וזגְךי cf 65* ₪ Eee 

 |  17--19 frt addווסט | ל 1?תַנָאַא| <1 םע | 1( 6) יּנְדּגגי 4 ינציפהל | ט

17 *1c 6 הֶרֶפְת | ל 1 tc 6 הֶדָשְו | c 1 רֶזְגְנ | 18 pps ;זָאְו nonn ט 8 

finem psalmi habent | 10 * 16 6 תֹומָּב(ַה) | 6 תֹוניִנְנָּב cf Ps 4,1; 6,1; 

54,1; 55,1; 67,1; 76,1. 
 סקכ 2. 351 ףסא seu ףסָאָא add; 1 fit || אbָף cf יִּתְלָשְכַהְו גז יִּתָדַמַׁשָהְו

 pro ‘BNI; num etiam םיה ינדו 2



1,5—16 ZEPHANIA 3 

 םיָרְמְּכַה םש"'תֶא לַעַּבַה 'רֶאְשדתֶא יהָנַה םוקָמַהִןִמ יִּתרְכַהְ
 :"םיִנָהְּכַהְדַעְ" םימשה אָבְצְל  תונַגַהְ-לַע םיִנֲחָּתְׁשִּמַה-תֶאְו

 :יָכְלַמְּב 'םיִעְּבְָּנַהְו 'הֶוהיל יםיִעָּבְשַּגַה םיִוֲחְתְׁשִמַה"תֶאְו
 -אָלְו הָוהְידתֶא ּושְקְבדאְל רשאו הָוהְי יֵרֲחָאַמ םיִנסָּנַהתֶאְו*
 :ּוהָשְרד הָוהְי םוי בורק יִּכ הָנהְי ינֹדֲא יִנָּפַמ הי

 :ויִאְרְק שיִּדְקַה חַבָז הָוהְי ןיִכַהְיכ
 למה יגְּבילעֶו םיָרְׂשַה"לֲע יּתְרקַפּו 'הָוהְי חַבָ םויְּב הָיהְו
 :ִרְכָנ שּובְלִמ "םיִשָבְלַהדלָּכ לע
 יאּוָהַה םויּבי ןֶּתְפַמַהְדלַע גָלּּהַה"לָּכ לע יִּתְדקַפּופ

 :הָמְרַמּו סָמָח םֶהיֵנְרֲא תיּב םיִאְלַמְמה
 הוהָי-םֲאְנ אּוּהַה םִייַב הָיָהְויפ

 הָנְׁשמַהְִמ הָלְליִו םיִנַָּה רעשמ הָקָעְצ לוק
 שָּתְכַמה יֵבָׁשְיּוליִליֵה יי :תֹועָבְגַהִמ לוּ רֶבָׁשְו
 ס  ףֶסָכ יליִטְג7ְּכ ּוְִרְכַנ ןענְּכ םע"לָּכ הָמְדָנ יִּ

 -לע יִּתְרקְפּו ית םָלשּורייתֶא ישפחא איֵהַה תַעְּב הָיָהויצ
 םיִשָגאַה םֶבְלּב םיִרְמֶאָה | םֶתיֵרְמַׁש-לע ֹםיִָפְקה
 :עֶרָי אָלְו הָוהְי ביטל

 הָמְמׁשִל םָהיֵּתָבּו הָסְׁשָמִל םֶליֵח הָיָהְו
 :םָניִיתֶא ָּתְׁשִי אָלְו םיִמְְכ ֵּעָטְנְו ּובׁשי אָלְו םיִּתְב ּוֵָבּו
 דֶאְמ ירָהַמּו בֹורָק לודֶּנַה הְוהְי-םֹוי בורק
 :רוּבִנ "מש ַחָרצ ירָמ הָוהְי םוִי לוק
 הֶקּוצְמּו הָרְצ םֹוָי אּוָהַה םוּיַה הָרָבְע םונ5

 הָלֵפַאַו ְּךֶׁשח םֹוי הָאושְמּו האש םוִי
 הָעּורְתּו רפֹוׁש םּוייé :לַפְרְעַו ןֵנְע םֹי
 :תֹוהבְּנַה תּוָנְּפַה לַעְו תֹורְצְּבַה םיִרָעֶה לע

prb add >6° (2);תֶאְו | %% " dlcf 43 et mtr | * 6 prb D@ || > 6S4 55  
cf Dt 17,3; Jer 8,2; 111 31,26 cfַחֵרְיְל  prpsל  || tantum in marg || 5 * dl3%  

ft dl) cfnot* | 5 1 86+ 6 638.599 Dבמ7כ cf adיתרכהו + 4 | 5  etiam 
v6 ft add | v 7 nonn trspon ante 2 | 8 °° frt add: ‘NTPB\ con-זז,ף |  IR 

 tinuat יתרכהו צ 4 | ל 6 תיִּב | < 1 4 ׁשֵבֹלַה  גלֹודַה צ et קסזeג שובלמ ||
 g — dl cf ordinem vb | 12 *° 1 prb 501 שָּפַחַאְו | ° 6 רָנַּב | = prps םיִנָנאָשַה
 cf Am 6,1; Jes 37,29; Jer 48,1: | 14 *1 רַהָמְמּו | ? 6% בורק | "1 רַמַה |

prps DB. % 



 884 הינפצ 2,9—1,17

 יואטח הָהיל יִּכ םיִרְועּכ ֹוכְלָהְו םֶדֶאְל יִתְרצַהְו יז
 :םיִלְְגּכ םֶמָחְלּו רֶפָעְּכ םֶמָּד ּךַפשְו

 םֶליִצַהְל לבּויאל םָבָהְז"םּנ םֵכְחַּכ"סַג 5

 ראה לָלֶכֶת ותא שאבו הוהְי תֶרְבע וי
 פ | יִלְרֶאה יבֶשְוילָּכ תֶא ."הָשִעְי יהָלָהְבְני'ְדַא הָלָכ יִ
 :'ףסְכַנ אָל ייּגַה  ּושוקְו ושָשוקְתֶהְיי 2

 יםוי רבע ץֶמָּכ יקח תֶדָל םֶרָמְּבי
 יהוהְי-ְףַא ןֹורֲח םָכיֵלֲע אובידאל וםֶרַטְּבי
 :"הָוהידףִא םוי  םכילע אובידאל ג םֶרֲמְּב

 ּלֲעפ ֹומּפְׁשִמ רשא ץֶָאָה נעל הָוהִ-תֶא שק
 :הָוהְי"ףַא םּויְּב ּורְתָּפִּת ילוא | הָונע ּׁשּקַּב קֶדָצוׁשְקַּב

 הָמְמְשל ןולֲקְׁשִאְו הָיָהת הָבּזֲע ה יִּּ
 ס ורְקָעַּת ןורְקְעְו ָתּוׁשָרְגְי םִירָהָצַב וישא
 יםָכיֵלֲע הָוהְיְדרַבִּד םיִתְרְכ יג םִיַה לָבֲח יֵבׁשְי וה
 :בשוי ןיאמ ְּךיִתְדִכֲאַהְו 'םיִתְשְלַּפ ֶרָא "ענב
 :ןאָצ תֹורְדַנְו םיִעֹר יתָרּכ תָנָנ 'םּוה לָבָחֹי יהָתְיָה
 הָדּוהְי תב תיִכֲאְׁשִל לָבָּה הָיֲהְוז

 ןּוצְּבְִי יֹבָרֲעְּב ןולָקְׁשִא יּתְבְּבי ןִּעָרי 'םָהיִלֲע
 :"םֶתוְבָש בָשְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי םֵדָקְפִי יִּ

 ןומע יִנְּב יֵפְִּגִו בָאֹומ תַּפְרָח יִּתְעֿהְׁש
 :םֶלּובְג לע ליו . עת ופרח רָשא

 = הרע ןומע גב הְָהּ םדַָכ במ כ
 םֶלועדדע הָמְמְשּו 'חַלָמ"הַרְכִמּו לּורִח 'קשְמִמ
 :םוָלֲחְנִי ןוג רֶתיְו .םּוְבְו יִמַע תיִרָאְש

et mtr || 18 *-* nonn add hab sed cf postea | lc 6S6( יתרצהו  add17 <<  
prps2, ז **  sed frt totus vs 18 add | Cp1 הָשָעֶא,  ftףַא | ל 1 הָלָהָּב | | 5  

 ושובו ּושַשּובְתַה | ל-5 5 cזזק | 2 *=*16 6 ּויָהְת אל | ל 1 6 6 רֶבִע | < 86 6]
ante 'N), translationem ultimi stichi 6 ast |5" “)+ םוי  add; 61135 tantum4-4 +  

 5 add|? dl | = trsp post=* בשוי cf mtr | 6 *1 תיָהְו | °° 41; >6 || < 61; >9
trsp post7 516 68 םִיַה לָבָח 66 | *1 פזפ םִיַה"לע, 4 ןוערי םיה"לע  || Kpitn)6 ( 

 ןוצברי cf mtr; nonn hunc stich trspon ante \2\ לבח היהו || = קrקפ תֹובְרָחְּב

gf al [ךִיַתֹובְרָחְּב | + 9 םתיִבָש א 'ּובָש | 816 6 יִלּובּג 658% |  elדיע ץ 

(Hi 30,4).ַחּולַמ  (Jes 14,23) | 1 frtשרומ " (Hos 9,6( autשומיק  prps aut5  



2,10—3,6 ZEPHANIA 885 

 :תֹוָאָבְצ הָוהְי םעדלע ּולְָּנִיַו ופרח יִּכ םֶנֹואְנ תַחַּת םֶהָל תאו

 ץֶרָאָה יִהלָאלָּכ תֶא הזר יִּכ םֶהיִלְע הָוהְי אבני
 :םִיּוּנַה יא לָּכ ֹומֹוקַּמִמ שיִא ּולדּווחּתְשיִו

 :הָּמַה יּבְרִח ילֶלח .םיִשּוכ םָּתַאדְני
 רּושַאתֶא ידָּבאיִו ןופָצְדלָע ודי טוי

 :רָּבְדַמַּכ הִָיִצ הָמְמָשְל הַוָניג"תֶא םֵׂשְְו
 ייונ-ֹותְיַת-לְּכ םיִרָרְע ּהָכֹותְב ּוצְבָרְויצ

 ּוניִלי ָהירּתְפַכְּב דפק"םנ תֵאָקיםנ
 ףּפַּב יברֲח ןולַחַּב רֶרּושי ילוק
 תַטָבָל תֶבָשּויַה הָזיִלעָה ריִעָה תאזו= "הרע הָזְרֲא יכ'
 דוע יִקְפַאְו יָנא ּהָבְבְלִּב הָרְמָאָה
 הֶיַחל ץּבְרִמ הָּמשְל הָתְָהיִּדיֵא
 ס די עגְי קְנְׁשי ָהיֶלָע רבוע לָּ

 :הָנּויַה ריִעָה .הָכֲאְנַנְו הֶאְרֹומ יוהי

 םיָנֲאָׂש תֹויְרֲא ּהָּבְרְקְב הירש
 :ירָקְּבל ּומְרְג אלי בֶרָע יֵבֵאָז ָהיֶמְפְׂש
 'תוָרנְּב יִשְנַאי םיִזֲחַּפ ָהיֶפיִבְנ

 :הָרֹות ּוָסְמֲח ׁשֶדְקולְלַח ָהיֶגֲהְכ
 הָלְוע הֶׂשֲעַי אל ּהּבְרקְּב קידצ הָוהְי

 רֶּרְעְנ אָל רֹואָל ןַּתִי וסָּפָשִמ רֶקַּבַּב רֶקּבּב

 :יתָׁשְּב לוע ַעַדויאָלְ
 םֶתונָּפ ומָשְנ םיוג יִּתְרְכַהַ

 רבוע יִלְּבִמ םֶתּוצִּח יּתְבִרֲחַה
 :בשוי ןיֵאַמ .ישיָאילְּבַמי םֶהיִרָע ּודצְנ

cf 6 650\6006006| autתיִרְכִי  ro dl? mtr cs | rr prb crrp; prps aut 

 ריִסָי (ריִסַה) טז הּוַרְי (הָּוְר) | 12 גטו 1 וברח גטו 1 ב *> יִדָי הָטַאְו ":e דֵּבַאֲאַו
post1 ץֶרֶאָה  numםג,  prb crrp cf14 * יוג  | fin vs 12 dl)םיִשֶאְו (המה  * et 

cf Jes 34,11 | 9% dub; num fin huius6 ברע  > | prps D3)6? | ל  cfותיח  
vs ex init sequentis ort? | v 15 add? | Cp 3, 3 7" nonn add habent | 

4 = frt add | 5 * 1? רזאָּכ | ל ל prps b}y עדונ | 5 ft add cf ad 19 | 
6 ** add cf mtr et .בשוי ןיאמ 
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 רַסּומ יִחְקִּת יִתֹוא יִאְריִּתְַא יִּתְרַמָאְז
 ָהיִלָע יִתְדְּפדִרָשא לכ ּהָנּועְמ תרָכיאָלְו
 :םתולילע ל ּותיִמָשַה ּומיִּכְׁשַה ןֵכָא
 רעל יִמּוק סול הוהְיםֲאָנ .רלייובח בי

 רפא "ןורח -- מעז ם םהילע דפשל

 :ץֶראָה-לכ .לֶכֶאַת יתֲאְנַק שאב יב
 הָרּורְב הָפָש םיּעדלָא ףָּפֶהָא זָאריִּכ

 :דָחֶא םֵכָׁש ֹוָדְבְעְל הֶוהְי םשְּב םֶלָּכ אָרָקִל
 :יִתָחְנִמ ןולבוי ייִצּוּפְדתַּב יֵרְתעי שוכדירהנל רָבַעַמ

 יּב תעׁשַפ רֶׁשֲא  ךיַתוליִלע לָּכְמ יִשְובָת אל אּוהַה םויָּביי

 וג לוילע ְךְּרִִּמ ריִסֶאוזָא
 :יִשְדְק רַהְּב דע הָהְבָנְל יֵפָחֹּות"אָלְ
 לָָו יִגָע /םע ךּבְרקְב יִּתְראְשהְ יי

 לֵאָרְׂשִי תיִרֶאָשּ: :הָיהְי םָשָּב ּוסָחו
 בֶזָכ ּוּבדְיאָלְו הָלְוע ושעידאל
 תיִמְרַּת ןֹוָׁשְל םֶהיֵפְּב אָצְמְידאָלְ
 ם  :דירֲחמ ןיִאְו בו ועְרַי הָמה"יְק

 לֶאָרְִי ועיִרָה ןויצדתּב יֵנָריצ
 :םֶלָשּוְו תַּב בֵל"לָבְּב יִזְלָעְו יֵחְמִׂש
 יִּדבִיִא הָנּפ יטָפְׁשִמ הָוהְי ריִסָה 5
 פ דע עֶר "יִאְרִתאְל ּךַּברקְּב הָוהְיו :לֶאְרְשי למ

 ידי ופרודלא ןויצ יאָריּת-לַא םֶלָשּוריל רַמָאְי אּוהַה םִיַּביֿפ

 עשוי רב ברק ְוהלֲא הָוהְי
 :הָנְרְּב ְךיָכְע ליִגְי ותָבהֲאְּב ׁשיִרֲחַי הָחְמְשְּב ךיִלָע שישי
 :הָּתְרַח ָהיִלָע תֶאְשִמ ּוָה ְּךֶּמִמ יִּתְפָסֶא ידעוממ נוני

 יאיָהַה תַעְּב' ְךיַנעֶמלָּכיתֶא *הָשע ינְנַהיפ

 lc 63 ָהיֶניעַמ | 8 * 1 6 6 יִּכַמ | ל 16 63רעל | "16 63ץּבְקִל |
lepoucoAnu || 15 1לדו | 14 6 0טץסד6ק  crrp || 12 trsp fin vrs postזס *°  

cf 6** 20016006 6ךביא | ל 1 6 686 ףיָביא | = 1 501 ְּךֵלָמ  cfףיטפשמ  
prb add, prps.יִאְריִת | 17 *°  sic 8 6 68; mlt MSSןגשסש טסט || %  kUpiog év 

 שדחי | 18 -* 6 דעומ םֹויָּכ egere et cv 17 fin conjg videtur; prps v[ 18 יתפסא.

exc || ° add ex 20.הָלָכ  ftהָּפְרַח ךילעמ יִתאָׂשנְו הָמְלְּכ ךממ | 9 * : 
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 ץבקַא הָחְִּּנַהְו הָעַלֹּצַה"תֶא יִּתְעִׁשֹוֲהְו
 :םָּתְׁשְּב ץֶרֲאָה"לְכְּב םָׁשְלּ הָלָתְתְ םיִּתְמַשְו

 םֶכְתֶא "יִצְּבִק תַעְבּוי םֶכְתֶא איִבָא איַהַה תַעְּבִ
 יטְכיֵתּבְׁש-תֶא יִבּוׁשְּב ץֶרֶאַה יִמע לַכְּב הָלַהְתִלְו םשל םֶכְתֶא ןֵּתֶאיּכ

 :הָוהְי רָמָא סֶביִניִעְל

HAGGAI. ‘an 

 שחל דָחֶא םויְּב יִׁשְׁשַה שֶרּב ךְלֶמַה ׁשניְרָדְל םִיָּתִש תנְשְּבי 1
 תַחַּפ לֵאיִתְלַאׁש-ןּ לֵבְּבְרְז-לָאי יאיֿבְנַה יֵנֲחירְיְּב ההְירַבְד הָיָה
 הָיהְי רָמָא הָּכ :רָמאָל לָנַה ןהפה קָדָציהְיְּ ַעָשוהְלָא הֶדּוהְי

 :תֹונְּבהְל הָוהְי תיבת יאָּ-תֶעי אל ּורמָא הזה םעָה רֶמאָל תֹואָבְ
 םָּתִא םֶכָל תעה+ :רָמאל איֵבנַה ִּגַחדְִּב הָוהְיְדרַבְד יַהְיַוי ם

 הָוהְי רַמָא הָּכ הָּתַעְו5 ּ:בָרָח הָזַה תיְּבַהְו םיִגּופְס םֶביִּתְבַּב תֶבָשְל
 לוכָא טָעְמ אַבָהְו הֵּבְרַה םַּתְעַרְז :םֶכיֵכְרַּד-לע םֵכְבַבְל ומיש תֹוָאָבְ
 רַכִּתְשַמַהְ ול חלי ןיִאְו שובל הָרְכָשְלְדיִאְ ותָש ֶעְבשְלְיִאְ
 ּומישי תואָבִצ הָוהְי רַמָא הכל ס ובּוְקְנ רֹוָרצדלֶא רֵּכַּתְשִמ
 -הָצְַאְו תִָּבַה ּוָנבּו ץַע יםָתאֵבֲהְנ רֶהָה לע :יסכיכרדילע םָכְבְַל
 םֶתאָבַהְו טְעְמְל הָּגַהְו הֵּבְרַה- לֶא הָנּפפ :הָוהְי רמָא 'ָךְבָּכִאְו וב

 אֹוָהירׁשֲא יִתיִּב ןעי תֹואָבְצ הָוהְי םֶאְנ הָמ ןעְי ב יִּתְחַפְנְו תיָּבַה
 למ 'םִיָמְש ֵּאְלְּכ יםֶכיִלָע ןּכ-לעַי :ּותיִבְל שיא םיִצָר םֶּתַאְו בֵרָח
 -לעֶו םיִרָהֲה"לַעְו ץֶרָאָה-לַע בֶרֹח אָרְקֶאְני :ּהָלּובְי הָאְלְּכ ץֶרָאָהְו
 -לַעְו הָמְדֲאָה איצּוּת רֶׁשֲאילעֶו רֶהְצִיַהלעְו ׁשריֵּתַה"לֶַו .ןֶנּדה
 עַמְשיַויי ס :םִיַפַּכ עיד ל לַעְו הָמַהְּבַהלַעְו םֶדֲאָה
 תיִרֲאְׁשולָכְו לורָּנַה ןֵהֹּכַה קֶדצוהְיְרִּ עשה איתור
 וחלש רֶׁשֲאַּכ איִבָּנַה יִגַח יִרְבְּדלַעְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי לוקְּב םָעָה
 10 © add, frt ex 20 = םתובש תא יבושב | 20 == ! ץֶּבְקַא איהה תעבו |

 ל 1c 12155 68 םֶכְתּובְש
add 6 2,15 |21ליל  + sed2,15. זס. 205,  cf6ק 1, 1 * 6 + רמָא רמאל  

 אָב תְע; תע > Vrs || 4 1 ₪ םיִּתָבַּב | 6 nonn MSS 'שָי | ד ** 86 6א צ 5 | 6

 םֶתאְרַבּו (<שaז¢e) | ל 0 הד, א דב- | 16 686 הָיָהְו | זס * 46 6 | *1םִיַמָשַה
cf 6 et ץראה | 1?םֶלַט 4 הלובי | rr ins 6 MSS et Vrs ל | 12 1 -לֶאְו" 
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 ו יפח רַמאייי :הָוהְי יִנָּפִמ םַעָה וִאְרייַו 'םֶהיַהְלֶא הָוהְי
 רעיו+ :הָוהְי-םֲאָנ םֶבְּתַא יִנֲא רמאל םעל הוה תּוכֲאְלַמְּב הָוהְ
 - זּורדתֶאְו הָרְוהְי תַתַּפ לֵאיִתלְשרְּב לָבְּבְרז הּור-תֶא הָוהְ
 ו ואביו םַעָה תיִרָאְש לָּכ ַחּור"תֶאְו לולגַה ןהּפה קֶרָצֹוהְידְּ
 ו ו םיִרָשַע "םויֶּב55 ם :םֶהיַהְלֶא תֹוָאָבְצ הָנהְידתיִבְּב הָכאָלְמ
 "ששב שרחל

 דָחֶאְו םיִרׂשֲעְּב יִעיִבְׁשַּבי 2 :ְךֶלַמַה ׁשֶניְרָרְל םִיַּתְׁש תַנשְּב
 לָבּבְרזלֶא אָנרַמָא> :רָמאָל איִבָּנַה יִגַחדִיְּב הָנהְיְרבְ יָה שֶדְחל
 -לֶאְ לודּגַה ןקפה קָדְצּוהְיְְּב עָשוהידלָאְ הֶדּוהְי תַחַּפ טָאיִתְלַשְְּב
 הּזַה תִיַּבַה-תֶא ּהָאָר רשַא רָאְשּנַה םֶכָב יִמּי :רָמאל םַעָה תיִרֵאְׁש
 ןיאְּכ ּוהָמָכ אולה הָּתַע ותא םיִאר םֶּתַא הָמּו ןושארֶה ּחובְכִב
 קֶרָצֹוְהיְּב עָשוהְי קזחו הָוהְי"ָאְנולָבּבִרז ק קזח הָּתעְוצ ּםֶכיִניִעְב

)--- 

 כ =

 םֶכְּתא יִנָאדיּ ישו הָוהְידםֶאְנ ץֵרָאָה Pe קזחו לוָגַה ןַהּפַה

 םירצִממ םָכְתאַצְּב םֶכּתִא ִּתְרְכְרָשַא רָכְּדַהתֶאי :תּאְבְצ הָוהי םָאְ
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכ5" ם ּּואָריִּתִדְלֶא םֶכְכוְתְּב תֶדַמֹע יִחּורְו
 םיַה-תֶאְו ץֶרֶפְהתֶאְ םִיִמָשַהתֶא ׁשיִעְרַמ ינַאַו איָה טעֶמ תַחֶא דֹוע
 םִיֹוּגַה-לָּכ תּדְמָח ּואָבּו םִיוּגַה-לָּכ-תֶא יִּתָשעְרַהְוז :הָבְרַחָה-תֶאְ
 ילו ףַסַּבַה יל :תֹואָבְצ הָוהְי רַמא דובָּכ הָּזַה תִיַּבַהתֶא יתאלמו
 ןּורֲחַאָה הָּזַה תִיַּבַה לובְּכ הָיְהִי לוד :תֹואְָבְצ הָוהְי םָאְנ בֶהְּנַה
 הָוהְי םָאְנ םולָׁש ןֵּתֶא ּהָזַה םֹוָקַמַבּו תֹוֲָבְצ הָוהְי רַמָא ןושארה-ןמ

 פ :תוָאְבְב
 "רַבְּד הָיָה שְֶיְֶדְל םִיַּתְׁש תָנְשּב יִעיִשְּתַל הָעְּבְרִאְו םיִרְשְעְבי

 -תֶא אָגלֶאָש תואְבִצ הָוהְי רַמָא הֹּכיי :רָמאָל איִבָּנַה יִּגַחְדדִיַּב הָוהְי
 עגְנְו ֹודְגַּב ףֵנְבְּב שדק-רׂשְּב ׁשיִאדאָׂשוו היי :רָמאל הרות םיִנָהְכַה
 לָכַאְמלּכ לֶאְו ןְמְׁשלָאְו ןינהְדלֶאְו דיזָּנַהְדלֶאְ םֶתְלַה לֶא ופְנְכְּב

 שפְנִהאמְט עג" יח רָמאָּיי :אָל ּורְמאּיַ םיִַהְכַה נע שדיה
12 1 )cf 6989( םֶחיִלַא | יז 13 306 cf הוהי ךאלמ ינח 6 איבנה יגח 2 

 : 61112. 14 | 5דלָּבְדלֶאְו  | * al | Cp 2,216 68םויִמ 1* 15 | 2,405 6 6113
gloss ad םככותב תדמע יחורו || 6 dl; 6 05דו 60ח ey 0(06ש) = = ינא תחא דוע) ? | 

  et Gn 27,15 || 9 6+ kai eiphvnv wuxfic 6% repiroindwתדָמַח ₪( ואבו 6 716
ravTi TQ kriZovet [LZnrodvri?] rod dvaorficai Tov vadv rodrov = WD] תַולַׁשְו 

 | ) )t ex 1551 9,9הּוַח לָכיַהַה םַמּוקְל (סזק דוסיהלָּכ תויַחְל) דַסויַה"לְבְל הָיִחַמְל
  8) erat lectio cod Hilleliani cf %6דלא יב(  GY Eddדס



Hag 2,14—Sach 1,4 HAGGAI—SACHARIA 889 

 רָמאינ יִּגַח ןעינ + :אָמְטְי ּוְרָמאיַו םיִנַהְּכַה ּונַעַינ אָמָטִיַה הָלֲאלְבְּב

 םֶהיִדְי הֵׂשֲעַמ"לְּכ ןֶכְו הָנהְידםאְנ נפל הֶזַה יֹוּגַהְוַכְו הָּזַה"םֲעָה ןֶּ
 םִויַהְ"ְוִמ .םָכְבַבְל אָנְּומיָש הָּתַעְויפ זיאּוִה אַמָט םֵׁש ּוביָרְקִי רֶׁשֲאַו
 יםָתֹויְהְמיé :הָוהְי לכיַהְּב באל ןֶבָא"סּוש םֶרטַמ הָלְעָמְו הזה
 םיִשָמָח שחל בקיהְלֶא לאָּב הָרָשַע הָתְיָהְו םיִרְשְע תַמָרֲע-לָא 'אָּב
 תֶא דָרְּבַבּו ןוקְיבו ןֹוָפְּשִּב םֶכְתֶא יִתיֵּבַה יזי :םיִרָשָע הָתְיָהְו "הרּפ
 םֶכְבְבְל אנְּומיש 5 :הָוהי"םָאְנ יִלֶא יִָכְתֶאְדיִאָו םֶכיִדְ .הׂשעֶמ-לְּכ
 םִַּהומְל יעיִׁשתל הָעְּבְרַאְו םירְׂשֲ םויָמ הֶלָעַמְ הֶּזַה םוּיַהְְוִמ
 -ידַעְו הָרְנֶמַּב עַרָוַה דוֲעַה !פ :'םֶבָבַבְל ומי יהָוהילָכיַה דָפָירֶשַא

 סם | :ּךרֶבַא הָּנַה םִיַהְַמ 'אָשְנ אל תיק ץעו ןומְרָהְר הָנֲאְּתַהְ ְתְגַה
 :רָמאָל ׁשֶדְחַל הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲעְּב יִגַחדלֶא תיִנַׁשו הָנהְי-רַבְד יִהְיַו

 דתֶאְו םִיָמָשַהתֶא שיִעְרמ יִנַא רמאל הָדּוהְי"תַחַּפ לָבְּבְרזלֶא רֿמָא>י
 םיוגַה יתוָכַלְמַמ קח יִּתְרַמְשהְ -תובְלִמַמ אָפַּכ יִּתְכַפָהְו :ץֶרֲאָה
 :לויַחֶא בֶרָחְּב שיא םַהיִבְכְרו םיִסּוס ּודרִיו היִבְכר הָבְּכְרַמ יִּתְכַּפָהְו
 לדְבע לָאְיִּתְלאְשְּ לָבְּברְז ְךַחָּקָא תֹואָבְצ הָוהְי"סַאְנ אּוָהַה םויב
 :תֹואָבְצ הָוהְי םִאְנ יִּתְרַחְב ְּךְבייְּכ 'םֶתּוחְּכ ְיִּתְמׂשְ הוהְיםֲאְג

SACHARIA. הירכז 

 -לֶא הוהְי-רַבְד הָיָה ׁשְניְרְרְל םִיַּתַׁש תַנָשַּב יֵניִמְׁשַה שְֶחַּבי 1
 םֶכיֵתּובַא-לע הָוהְי ףצְק :רמאל איִבָּנַה .וּדָעְַּב הָיְכְרֶּבְִּב הָיְרכְז
 הָוהְי םָאְנ יִלֶא ּובוש תֹואָבצ הָוהְי רַמָא הָּ םָהלַא ָּתְרַמָאְופ :'ףצק
 םֶכיִתְבַא התא :תואְבִצ הָוהְי רָמָא םֶכיִלא בּושָאְו תואְבְצ

14 6 + &vekev דשצ Anuudrwv 60דשע דשצ 6ק0קועשצ )רחש םֶתֹחְקִל ןעי = 

 חפססשחשש קז 670. = םיִנָּפ םֶתאָשְנ [םֶאֶשָנְ] ןעי) ? ve 1דַחש םֶּמִחְקְל ןעי;
 -6 0016 eA€yxovן11061ד6 6ע 00 Kalד602ש,  rovwvחקססש סט 65 ardטעמ0מססצדסו

106 cf Am 5,10, sed omnia add || 16 *1 םֶתיִיָהְ(יִמ)הַמ (cf 6 דו fire) et trsp 

huc + || ל 1 bis אב cf 9 | 5 prb glossa ad בקיה || v 17 add = Am 4,9 || * prb 
  émegrpéyare || 18 *5 2006 cfv 15 0 (velסטא  cf Am 4,9 et 6 kaiו םָּתְבַׁש אלו

sol *5 add) | 5-ל conjg cv 19 cf 68 | 19 5 65 דע| | ל 6 םיִאשנ; ופ5 ? םָא יִּכ ] 

22 * nonn תוכלממ add hab | ל ₪ ץס ut ולפי exc || 23 ins? .יל 

Cp 1, 1 frt exc dies mensis | 2 6+ לודג cf 7,12. 
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 890 | הירכז 2,4—1,5

 תֹואָבְצ הָוהְי רֹמֲא הָּכ רמאל םיִנְׁשאָרָה םיִאיִבָּנַה םֶהיֵלֲאוארְק רשא
 "אָלְו ָּעְמָׁש לו םיִעְרַה םַכיֵליִלֲעַמּו יערה םֶביִכְרִִּמ אָנ ּובוש

 ניִׂשָה .אולה םיִאיִבְַּה ידָבַעְתֶא יָת רשא יח יבוא וחי
 נָל תושעל תּואְבְצ הָוהְי םַמָז רָשַאּכ ּורְמאיַו .ובּושיו םֶביִתְבַא

 ס ותא הָשָע ןּכ ּוניֵלְלעַמְבו וניר
 תַנְׁשִּב טָּבָש שֶדָח"אּוה שדה רָשְעיִּתְשַעְל הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע םֹויָּבל

 איִבָנַה אדע ב ּוהְְכְרָבְְּב הָיְרכזלֶא הֶוהְידרַבְד הָיָה ׁשְויְרדל םִיַתְׁש
 דמע יאּוַהְו םדֶא סּוסלַע בכרי ׁשיִא-הָנָהְו הלילה ויְתיִאְר :ירמאל
 :םיִנָבָלּו 'םיְִרְׁש יםיֵּמְרַא םיסּוס ֹויְרֲחֲאְו הָלְצמַּב רֶׁשֲא יםיִסַדֲהַה ןיּב
 ּךָאְרִא ינא יִּב רבדה אְלַמַה ילא רָמאיִו ינדַא הלֲא-הָמ רַמאְפ -

 רֶׁשֲא הֶלֲא רמאינ םיִפַדֲהַהןיִּב דמעָה ׁשיאְה ןעיו יי :הָלא הָּמַהדהֶמ
 ןיּב לַמעָה יהוהְי ְּךָאְלַמי-תֶא ונעיו יי :ץֶרָאַּב ךַלַהְתֶהְל הָוהְי חַלָׁש
 :תַטקשְו תָבְשי ץֶראָהְלָכ הֵּנַהְו ץֶרָאָב ּונָכְלַהְתַה ּוָרְמאיו םיִפדַהַה

 םָחַרְת"אְל הָּתַא יִתָמִדַע תֹואָבְצ הָוהְי רמאינ יהָוהְייְַאְלִמי ןעיו יי
 ןעיו 3 :הָנָׁש םיִעְבש הָז הָּתְמַעְז רֶׁשֲא הָדּוהְי יִרָע תֶאְו םלָשּוְִיתֶא
 רָמאֹיַו + :םיִמָחְנ םיִרָבְּד םיבוט םיִרָרִּד יִּב רַבּדַה ְךאָלַמַה-תֶא הוהְי
 יִתאָנְק תֹוָאָבצ הָוהְי רַמָא הב רמאל ארק יב רַבדַה ְּךָאָלַּמַה ולא
 םִיּגַה-לע ףצק נא פוד ףצקְו5 :הָלּודְנ הָאְנְ ןויצְלּו םֶלָשּוְריִל
 ל ס :העֶרל וָרְזְע הָמָהְו טָעמ יִּתְפַצָק יִנֲא רשא םיִננאשַה
 הָוהְי םָאְנ ּהָּב הָנָּבִי יִתיֵּב םימֲחַרְּב םֶלָשּוְרִיִל יִּתְבַׁש הוה רֵמָא-הּכ

 הָוהְי מא הָּב רמאל אָרכּודועיז :םֶלָשּוְַיילַע הָמָבי הוו תָָָֹ
 רוע רַחְבּו ןויצ-תֶא דוע הָוהְי םַחנְו בוטמ יִרָע הָנְצּופְּת דוע תואָבְצ
 ס - :םֶלָשּוְריּב

 ְָאְלַּמַה"לֶא רמאָו :תֹונָרְקעֶבְרַא הָּגַהְו אָרְאְו יֵניֵע-תֶא אָשָאְו י ל
 הָדּוהְיְדתֶא ּוָרַנ רֶׁשֲא תֹונְרּקַה הלא יִלֶא רֶמאיו הָלֶאהַמ יִּב רָבּדַה
 רַמאָו :םיִשְרַח הַעְּבְרַא הֹוהְי יִנֲאְַופ ס :יםלשוריו לֶאְרְשְיתֶא
 "תֶא ּוָרֹו"רְׁשֲא תונְרַקַה הָלֲא רמאל רַמאיַו תושעל םיִאָב הלא המ

 |  306 | 8 *= 806מז | 7 = pא 'ֵליִלֲעַמּו ,וְמַעָלֶלִ'  ; 6) MS? ₪ 6ֶכיִלְלעַמַמּו 1 4
 606 cf 6,1 || 5 6 habet 4 coloresשצש) éoov rv [649 + Bio]ע  )66םיִרָהָה 6 5

cf 58 | d sic 9; mlt MSS ש || צ זס' add || זז °° ] prb שיאה | 12 ™ 1 prb 

  | r7l1?c6DDYcfviz.i6וקו  mpl) 0א  cf13 | 1616יב רבה ךאלמה

(sed etiam Jes 51,3) | 6 2, 2 ** 4 0 4. 



2,5—3,6 SACHARIA 891 

 תֹוָּיְל םֶתִא ידיִרֲחַהְל הָּלֵא ּואָבִיַו ושאר אָשְנאָל ישיִא-יִפָּכ הָדּוהְ
 אֵׂשֲאְופ ם :ּהָתּורזל הָדּוהְי ץֶרָא-לָא ןְרָק םיִאְׂשְּנַה םִיֹוּגַה תונרקדתֶא
 ףלה הָּתַא הָנֲא רַמאָו> :הָּרִמ לָבֲח ודָיְבּו ׁשיִא"הַּנַהְו אָרֶאְו יניע
 הָּגַהְוז ּהָּכְרֲא הָמַכְו הָּבְחְר"הַמַּכ תואר םלׁשּורו-תֶא מל יִלֲא רמו

 ץ ולא רָמאָּו= :ותאַרקל אצי רַַאּךָאָלַמּו אי יִּב רבלה אלה
 הָמֵהְבּו םָדֶא בֶרמ םלָׁשּורְי בֵׁשַת תּזְרְּפ רָמאל זָלַה רעגַה7לֶא רב
 הָיָהֶא דֹובָכְלּו ביָבָס שֶא תַמּוָח הָוהי-םִאְנ ּהָל"הָנְהֶא יִנֲאופ ּהָכֹותְּב
 יעֿברַאּכ יפ הָוהְיְדַאְנ ןֹופְצ ץֶרָאַמ ּוסְנְו יוה יוָהי< ם  :ּהָכותַב

 תֶָבָשוי יֵטְלָמְה ןוצ יוז :הָזהִי-םָאָנ םכָתֶא יתְשַרַפ םִיַמְׁשַה תוָחּור
 -לֶא יִנָמְלְש דּובְּכ רַחַאי תֹואָבְצ הָוהְי ַמָא הָכ יִּכַ* ם :לָבְּבִתַב

 גה ייפ :"וניע תָבבְּב עג ְֶּב עגנה יב םֶכְתֶא םיִלְלשַה םֶיֹוגַה
 תֹוֲאָבְצ הָיהְי"יּכ םָּתְעַדיְו םָהיֵדְבַעָל לָלָש ּנָהָו םֶהיֵלֲע יִדְידתֶא ףינמ
 ךֶבֹותְב יִּתְנַכָׁשְו אָביִנְנה יִּכ ןײצתַּב יִחְמְשְו יִּנְר5* סם :יֵנֲחְלְׁש
 םַעָל "יל ּויָהְו אּוהַה םויּב הָוהילֶא םיֵּבַר םיוג לנו :הזהְידםִאָנ
 הָוהְי לנו :ךיִלא יִנְחְלש תואְבִצ הָוהַידיִּכ ּתַעַדָיו כותב יֵּתְנַכְׁשְו
 -לָּ סה :םֶלָשּוְריִּב דוָע רַחָבּו שָרְקַה תַמְדַא לע וקְלֶח הָדּוהְי-תֶא
 פ | ּושְְק ןועמִמ רּועַנ יִכ הָוהְי יִנָּפִמ רָשְּב

 הָוהְי ְּךאְלִמ יִנָפִל דע לוְגַה ןהפה עָשּוהידתֶא יִנֲאְרַוי 3
 הֹוהְי רַעְני ןטְׂשַה-לֶא הּוהְי רמו :ונֶטָשְל וָניִמְי-לַע דמע ןמְׂשַהו
 לצמ דּוא הז אולה םֶלְשּוריִּ רחבה ַּב הָיהְי רעֶגְיְו ןֶטַשה ְךַּב
 ןעוו + :ךאלמה ינָפל דעו םיאוצ םיָדְנְּב שבל הָיָה ַעָשּוהְיְוי :שֶאַמ

 רָמאַָוויִלָעִמםיִאצַה יִדְּבַּוריִפַה רמאליִנפְלםיְִמְָהדלֶא רָמאַ
 ירָמאָו  :תצְלַחמ 'ְּתֶא שְבְלַהְו" יִףנוע יִלָעִמ יִּתְרְבֲעֲה הָאְר וילֲא
 ושאר-לע רוהַטַה ףיִנָצַה ּומיִשִיַו ושאר-לע רוָהֶמ ףיִנְצ 'ּומיִשי
 עָשוהיִּב הָוהְי ְךֶאְלַמ רעו :"דמע הָוהְי ךֶאְלַמּו 'םיִדְנֶּב ּוהְשְּבְליַ

6£0va1( quare prps DA00 +) דַחָהְל vid leg141 2,9 | ל 6 ( WN cf4 51 כזפ  
 קזס םֶתא (?) | 5 6 הוהי (קrקפ 00% רמאל: תֹונְרְק ַה עֵּברַא-תֶא תֹוּדִיְל םיִאָב הָלֶא
 השאר. . .הלא ג44?) | 71: 6דמע | זס *16 6 ּוסָנ | * 1 6 6 ץעּברַאַמ
 cf 1,8 | *1 יִּתְצַּבִק sive יִּתְפַסֶא cf 6 || zr תַּב ;dl (dittogr) || 12 == add לא
 םיוגה cסת;¢ 6 'צ הוהי רמא 13 4 (קצקצ ךַחָלַׁש דֹובָּכ ץֶרֶא [טפס קס לבב 117 |
 ל Tig sof pr ‘ly | 15 * 1 6 6 1ל | "1 ןַכָשְו 6 ברכש קזק 155 יתנכשו

continשבלהו  add, nam3, 2 1 הוהי ךאלמ | 4 *°  usque ad fin vs add | Cp 
 mper: 'ונו וריסה | ל-ל 16 6 ותא סׁשַּבְלַה) || 5 * 616 6 || ל 16 6 ּומיִשְו | <

v 6.4 1 דַמֲע 6 6ספ)8 דמע הוהי ךאלמו 6 ומ  | excמ טז םירוהט v 
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 892 | הירכז 3

 יִּתְרַמָשִמְתֶא םֶאְו ךֶלָּת יֵכְרְדִּב-םַא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָאדהְּכז :רָמאָל
 ל יִתַתְנְו יִרצַחְתֶא רַמְׁשַּת םַגְו יִּתיִּבדתֶא ןיֶרָּת הָּתַאםנְו רֹמָׁשִת
 הָּתַא לונה ןָהכַה ועְׁשוהְי אָנ"עַמָש5 :הָלֲאָה םיִדמְעָה ןיּב םיִכָלְהַמ
 יִדבעְתַא איִבְמ יִגְנַהיִּכ המה תַפֹומ יׁשְנַאריַ ךיִנפַל םיִבְׁשיַה ְךיֵעַרְו

 הָעְבַׁש תא ןֵבָא-לע עשה נפל יִּתֹתָנ רשא ןֵבָאָה הגה :חַמָצ
 -ץֶרֶאַה ןְנע-תֶא יִּתָשַמּו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ ּהָמּתַּפ ַָּתַפְמ יִנְנַה םִיָניֵע
 שיא ּואְרְקִּת תֹואָבִצ הָוהְי םאָנ אּוהַה םיּבוײ ם :דָחֶא םיַב איִהַה
 :הָנֲאְּת תַחָּת- לָאְ ןַפַג תַחַּתדלֲא והעְר"לֶא

 :ּותָנָשַמ רועיזרָשַא ׁשיִאְּכ יִנריַעיו יִּב רבדה אלמה בֶׁשֹיוז 4
 הלב בָהָז תרונמ הֵּנַהְוויִתיִאָר ירמאיו האר הָּתַא הָמ ולא רָמאיו>
 תוקָצּומ ּהָעְבָשְו יהעֶבְׁש היִלֲ היתר הַעְבָשְו ּהָשארה לַע יהל

 הלה ןיִמיִמי ָחֶא ָהיֶלָע םיִתיז םִינׁשו :יהשארילע רֶׁשֲא תור
 הָמ רמאל יִּב רֵבֹּדַה ְּךָאְלַּמַה-לֶא רָמאָו ןעַאְוי :ּהָלאֹמְׂש-לע דָחֶאו
 -הַמ ָּתְעַדִי אולה יֵלֲא רַמאַּו יִּב רבדה אלמה ןעי :ינֹרַא הָלֶא
 הוהְיירַבְד הָזי רמאל יֵלֲא רֶמאי ןערֿפ :ינדַא אל רַמאָו הלא הָמַה
 הָוהְי רַמָא יִחּורְּב"םִא יִּכ ַחֹכְב אָלְו יהב אל רמאל לבָּבְרְז לֶא
 -תֶא איִצּוהְו רושימל לָבְּבר יל לָנַהי-רַה הָתַא-יִמ :תֹוֲאָבְצ
 פ הל ןַחיְוַח תּואָשִּת "הָשארֶה ןֶבָאָה

 ויָדָיְו הֶזַה תִיּבַה וָרָסִי לָבָּבְרְז יִדָיִי :רמאל יִלֶא הָוהירַבְד יִהיופ

 םויל { זב יִמ יב :םֶכיִלַא יִנְחְלָש תוָאָבְצ הָוהְיַיִּכ ָּתְקַדָיְו הָנָעַצַבִּת

 הֶלָא"העְבְש לבב דב יְבַה ןְבָאָה-תֶא ּואָרְ זמ תֹוּנַטְק
 יגשדהמ ויָלֲא רֶמאָו ןעַאָויי :ץֶרָאָה"לָבְּב םיִמְמּוׁשְמ הָמַה הוהְי יגיע
 רַמאָו תיִנָש ןעֶאָוי :הָלואמְׂשלַעְו הָרֹונּמַה ןיִמי-לע הָּלֵאָה םיִתיֵּנַה
 בָהְּזַה תֹוָרְּתְנצ יִנָש דיְּב רֶׁשֲא םיִתיִּזַה יִלָּבש יתש-המ וילא
 -הַמ ּתַעַָי אולה רמאל ילֶא רֶמאיויפ :בָהְּזַה םֵהיֵלעַמ םיִקיִרְמַה

(ex ult conson praeced vb ortum) || v 10 nonnלה םיִכָלֲהַמ | 8 81 יכ  

 ,add hab [ Cpa 2 *16 0 טמפ רַמאָו | ל 16 6 הֶּלְגְו | < 16 6 תוזרנ |

 4 ₪ 6 6 | *1 6 ָהֶלע | 3 1 ּהָניִמיִמ גז | 6 63 הוהי רבד הז
 usque ad לבברז דב צ IO interrump contextum; nam vb 5 ו

vr r=! 

gb add habent (9a. 10 Jahve loqu) || 10 frt crrp || v 12 prb ald ha 13 

contin v II). 



1-7 SACHARIA 893 

 -לע םיִדְמְעָה רֵהְצִַהיִגְב יש הָּכֶא רָמאיַנ+ :יִנדַא אל רַמֹאָו הָלֶא
 פ | יץרֶאָהילָּ ןחַא

 יִלֶא רֶמאָיַי :הָפָע הָלְנְמ הָּגַהְו הָאְרֶאְו יִניע אָשֶאְו בּושאְוי 8
 הָמאָּב םיִרָשָע הְּכְרֶא הֶּפָע הָּלגִמ הָאר יֵנֲא רָמאְו הָאֹר הָּתַא הָמ
 ילָכ יפיע תאָצויַה הָיָאָה תאָז יִלֲא רֶָמאָיַני :הָמַאָּב רֶׂשֲע ָּּבְחְרו
 יתוְמָּכ הָּגִמי 'עָּבְשּגַהְלֶכְו הֶפנ יִֶהמְּכ הָנִמי בנּגַהילְב יִּכ ץֶרָאָה
 -לֶאְו בָנַגַה תִיְּבלֲא הָמְבּו תֹואָבְצ הָוהְי םאְנ ָהיִתאָצוה< הק
 ויִצַעְתֶאְו ּוָלְכְו ותיּב ךוְתְּב הָנָלְו רקָשל יֵמְׁשִּב עֶּבְשָּגַה תב
 פ  :ויָנְבֲאזתֶאָ

 הָמ הארו ְךיֶניִע אָנ אָש ילֶא רָמאַַו יִּב רבדה ְּךָאְלַמַה אַ
 'תאַצויַה הָפיִאָה תאָז רָמאיַוי איָהזהַמ רַמאָו :תאְּזַה תאָצּויַה

 תאזְו תאָשַנ תֶרְפע רַכַּכ הגה :ץֶרָאָה"ִכְּב 'םֶניע תאז רָמאיַו
 ליו הָעְׁשִרָה תאֶז רֶמאיִוי :הָפיִאָה ךותְּב תֶבָשוי תַתַא הָׁשֲא
 ס | וָהיִפלֶא תֶרֵפֹועֲה ןְבָאזתֶא ֶּלְׁשִיו הָפיִאָה ְךוּתילֲא ּהָתֹא
 םֶהיֵפְנַכְּב ַּוָרְו תואָצוי םיִשָנ םִיתְׁש ּהֵּנַהְו אָרֲאְו יניע אָׂשֲאו
 ןיִבּו ץֵרָאָה ןיּב הָֿפיֵאֲה"תֶא ּהָנָׂשִּתו הָריִסֲחַה יְנַכְּכ םִיָפָנְכ הָּנַהָלְו
 תֹוְָלֹוִמ הָמַה הָנֲא יִּב רבלה ּךָאְלַפַה-לָא רַמאָויי ם ::םִָמְׁשַה
 ןבּוהְו רַעָנַׁש ץֶרֲאְּב תוב ּהָלתֹוְנְבַל יִלֶא רָמאיִַויי :הָפיֵאָהתֶא
 פ  ּהָתְנַכַמ-לַע םַׁש יהָחיֵּנֲהְו

 ןיִּבִמ תֹואָצֹי תֹובָּכְרַמ עֶּבְרַא הֵּנַהְו הָאְרָאָו יניע אָשֶאְו בֵׁשֲאָנ 6

 םיִסּוס הָנשאְרֶה הָבּכְרַמּבי :תֶשְחַנ יִרָה םיִרָהָהְו םיִרָהָה יש
 תיִשְלָשַה הָבָכְרֶּמַבּוי :םיִרֹחְׁש םיִסּוס תיִנָשַה הָבְּכְרֶמַבּו םימְדַא
 ֹןעַאָנּצ :םיִצְמַא םיִּדְרְּב םיסּוס תיִעָבְרֶה הָבָּכְרּמַבּו .םיִנָבל םיִסּוס

 רַמאיַ אלמה ןעַײו :ינדא הָלֲא-הָמ יִּב רֵבֹּדַה אלמה רַמאָו
 דלָּ ןוראדלע בָצְיִתַהְמ תואצוי םִיַמָשַה תוָחּור עֵּבְרַא הָלֶא יל
 םיִנְבַלַהְ ןופצ ץֶרֶאדלֶא םיִאָצ םיִרחֶשַה םיִסּוסַה יּהָּב" רֶׁשֲאיפ :ץֶראַה
 יםיִצְמַאָהְו :ןָמיֵּתַה ץֶרֲא-לא ואְצָי םיִדְרְּבַהְ 'םהירתא" לֶא ּוָאְצִי

 Cp 5, 3 **1 bis הָמַכ הָו + 73 | ל ות רקשל יִמָשְּב 6/4 | 5 קזפ הָּפיֵאָה |
frt add7 16 6 הָּנַהְו | זז *  (A adikia avrdv) i6 *=* 004 | ל 16 6 םֶנּע  

 ;?dittogr) 6 ןָבָהְו) | 6 ָהְחיִנָהְו | Cp 6,3 add (ex v7 insert) [ 5 ןעֵּבְרַאָל
cf vb praeced )ה( || 6 =-4 ft 266 ,ץפ 5 66 תובכרמה) ₪ 6 de םיסוסה 
loquitur) | 5 ft 1 םֶדקַה ץֶרֶא | 7 * 1 םיִמָדאָה (םיצמאה colorem non 

Ro Nk 

signific). 



 394 הירכז 7,7—6,8

 ץֶרָאָב וכְלַהְתַה ּוכָל רָמאינ ץֶרְָּב ְּךלַהְתַהְל תֶכָכָל ּוׁשְקַבִיו יּואְצְ
 םיִאְצַה הֵאְר רָמאל יֵלֲא רֵּכַדו יתא קעויו* :ץֶרֲאְּב הָנְכָלַהְתִּת
 פ | :ןופָצ ץֶרָאְּב "יִחּורתֶא יּוחיגה ןופָצ ץֶרָאדלָא

 תֶאמ ייְִּלָחַמ הָלוּגַה תֶאַמ חוקֶליי :רמאַל ילא הָוהְיְ-רַבְד יי
 הָישאָי 'תיִּב ָתאָבּול "אוהה םִויַּב הָּתַא ָתאָבּו הָיִעַרְי תֶאַמּו הָּיְבֹוט
 יתורטע תיִשָעְו בָהָזְוףִסַכ תְחקָלְויי ולָבְּבִמ ּואָּב"רְׁשַא הָינפִצדוְב
 ייל תְרַמָאְוי> :לודְּנַה ןהכה קֶדָבוהְיְִּב עָשוהְי ׁשֹאָרְּב ּתִמִשְו
 ויָּתְתַּתִמּו זמָש חמצ ׁשיִא"הַּנַה רָמאַל תֹואָבְצ הֶוהְי רָמָא הָּכ רמאל
 -אּוָהְו הָוהְי לכיַה-תֶא הָנְבִי אּוהְיי :יהָוהְי לָביִהתֶא הב חָמְצִ
 םולְׁש תצעו ּואַסַּכ-לע ןהב יִהִיַהְו ואְסָּכ"לַע לשמו בשיו דוה אָשי
 היעדילו היִבֹומְלּו ָֹלֲחְל הית "תרַטַעָהְוי :םהיִגש ןיִּב הָיְהַּת

 לֶביֵהְב ּונְבּ ואביו םיקוחרוי5 :הָוהְי לכיִהְּב ול הָבֶל
 ַעּוְמְשְא הָיָהְו" יסָכילא יֵנֲתָלׁש תֹוֲאָבְצ הָוהְייְּכ םָּתְעַדיִו הָוהְי
 ס  :'םֶכיַהְלֶא הָוהְי לוקְּב ןּועְמָשִּת

 *הָיְרְכְזלֶא הֶוהְיְדרַבְד הָיָה ְךֶלָּמַה ׁשנְיְרָל עַּבְרַא תַנָשּב יִהְיַוי 7
 לג רַצֶאְרַש ילָאְדתיב הלשיוי :ולְֶכּב יִעָשּתַה ׁשֶרֹחַל הַעְּבְרַאְּב
 רְׁשֲא םינֲהְכַה-לֶא רמאל: :הָוהְי יִנּפתֶא תולחל ויָשְנִאו למ
 יִשָמַחַה שֶרַחַּ הָּכְבָאַה רמאל םיִאיִבָנַה- לֶאְ תואָבִצ הָהי-תיבל

 תֹוֲאָבָצ הָוהְי-רַבְּד יהוו ס :םיִנש הָמַּכ הָז יִתיִשָע רֶׁשֲּכ רנה
 םֶתְמִציִכ רמאל םיִנַהְּכַהְלֶשְו ץֶרָאָה םע"לָּכילָא רֹמָא :רָמאָל ילא
 כוש :ינֲא יִנָּתְמִצ םוָצַה הָנָׁש םיִעָבש הָנְו יֵעיֵבְׁשַּו ישיִמְחְב דֹוֿפָסְ
 אולַהז :םיתשַה םָּתַאְו םיִלְכֲאָה םָּתַא אָֹלֲה ּתְׁשִת יִכְו ּלָכאְת

 1מ angelus +06בֶרָעַּמַה ץֶרֶאְלֶא | 8 * 6 ּוחיִנַהְו | * 1 הוהי חור, ₪ + * 7
pres loquitur, lector aliquis ' esse abbrev הוהי oblitus est || 10 *° add || 

 og( | 1ז ditתאמ גמזe היבוט ₪ היעדי < הלונה (תיב  cfע- 1 תֶאַמּו

 - add, proph unam coronam, quam Serub acciתֶרַטַע cfהיהת + 14 || ל
piat, facere jussus est | 12 *[ םֶהיִלֶא cfv זס || °* ₪5 add || 13 * prb ins 

 תֶרָטַעָהְו  cf fin vs 133 | 14 *1ל 16 6 ונימימ |  fn vsםהינש ןיב  cfעשוהְו

cf nn | ל 1 6 8 יִּדְלָחְל cf Io et 6 ד0%6 טחסןג6טסטסוש (060ד0צ) || ל 1 הָיָשאיִלּו 

cf 10 (prb v 14866( || 15 ** add cf v 12 םהילא תרמאו ||  prb add et 
fin vs 15b exc | Cp 7, 1 *5 add cf הירכזילא et ילא + 4; 69; 8,18; מ 

 רצארש )8 'ש);  conjg 6לא"תיב  add || 2 prbל |  contin init vs"וגו העבראב
 טחטמ מסmen; פט ! רָצֶאְרָשְלֶא | ? 1 םֶגֶרדתֶא (גטז םישנא  signifרצארשלאתיב

pro ןישנאו) | 5 1 הָז + 3. 



7,8—8,12 SACHARIA 895 

 תיְהְב םיִנְׂשאָרָה םיִאיַבָנַה דְֵּב הָוהְי אָרְק רֶׁשֲא םיִָבְּרַהתָא
 :בשי הָכפְׁשַהְו בֶגָנַהְו ָהיִתְביִבְס ָהיַרָעָו הָנַלְׁשּו תֶבָשי םלשורְ

 תו הָוהְי רָמָא הָּכפ :רָמאָל הָיְרכְז"ִלֲא הָוהָירַבְּד י יהו ם

 ּובְׁשְחַּת- לא יח שיא תַעְרְ וקשעת"לא יִנָעְ רג םּותָיַו הָנמְלַאְו

 ּודיִבְכה םָהיִנְזצו תָררֹכ ףָתכ תי בישקהל נאמני: כבל
 םיִרְבְּדַה-תֶאְו הָרְוּתַהְדתֶא ַעומָשָמ ריִמָש ּומָש םֶּבְלְו < :עֹומְׁשִמ
 ףּצק יהְיו םיִנשאְרֶה םיִאיִבְּנַה דָיְּב וחּורְּב תֹואָבְצ הָוהְי חלָש רֶׁשֲא
 ּואָרְִ ןֵּב ּועָמְש אָלְו אָרְקְרָשַאְכ יִהְיַויי :תֹואָבְצ הָוהְי תֶאַמ לוד
 -אָל רֶׁשֲא םִיּוּנַה"לְּכ לע םֶרַעְסַאְו 3 :תֹוָאָבְצ הָוהְי רַמָא עַמְׁשֲא אָלְ
 הָּדְמָחְ-ץְרֶא ּומיִשיַנ בָשִמּו רבעמ םָהיִרְחֶא הָמָשנ ץֶרָאָהְו םּועְדָי

 רַמָא הַּכי :רֶמאָל תִֹאָבְצ הָוהירַבְד יהי 5 | 5  הָמשְל
 :ּהָל יתאנְק הָלֹודְג הָמַחְו הָלּודְנ הָאְנְק ןוּיִצְל יִתאַּנק תואְבְצ הָוהְי

 הָאְרְקִנְו םֶלֶשּורִי ות יִּתְנַכְׁשְו kad יִּתְבַׁש הָוהְ רַמָא הב :

 וָתְנַעְׁשִמ שיֶאְו -- תוָבחְרְּב תוגקזו יג וב רֶע תֹואָבְ הנה
 םיִקְחָשְמ תְדְליִו םיָרָלְי ּואְלַמִי ריִעָה תּוָבחְרּ :םיִמָי בֶרֵמ ודב
 תיִרֲאְׁש יִניִעְּב אָלְפִי יִּכ תֹואָבצ הָוהְי רַמָא הָּככפ פ :ָהיֶתְבְחְרִּ
 ס :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ אלפי יניֵעְּב-םנ יםָהָה םִיַמָיַּבי הֶּזַה םעֶה
 ץֶרָאַמּו חָרְזִמ ץֶרֶאַמ יִמַעְתֶא עישומ יִנָנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הכד
 םָעָל יל"ויָהו םֶלָשּוְי ךוְתְּב ּונְכְׁשְ םא יִתאָבַהְו :ישָמָשַה אובִמ
 הָוהְי רַמָא-הּכפ פ  :הֶקֶדְצְבּו תָמָאּב םיהלאל םֶהָל הָיָהֶא יִנֲאַו
 הָלֲאָה םיִרְבְּדַה תַא הָלֶאְה םיַמָיּב םיִעָמָשַה םַכיֵרָ הֶנְקנֲחָת תואָבַצ
 :יתְנְּבַהְל לכיהה תוְאְבִצ הָוהְי-תיֵּב דפי םויְּב רֶׁשֲא םיִאיִבְּנַה יִּפָמ
 הָנָניִא הָמָהְּבַה רַכְשּו היָהְנ אל מ םְדֶאָה רכש יםַּהָה םיִמָיַה יֵנָפְל יב
 :ּוהעְרְּב שיִאםָרֲאָהז לָּבתֶא יתלָשַאְ רַצַהדְִמ םולָש-ןיא אבלְו אָצויַלְ

 הָוהְי םֶאְג וה םָעָה תיִראשל יִגָא םיִנשאָרֶה םיַמָיכ אָל התו
 -תֶא ןֶּתִּת ץֶרֶאְהְו ּהָיְרפ ןֵּתִּת ןפגה יםולָשַה עָרָזְיִּב* :תואְבְצ
 -תֶא הֶּזַה םַעָה תיִרָאְשתֶא יִּתְלַחְנַהְו םֶלַ ּנִּתִי םיִמָשַהְו הלובי

et vs gb, quiהירכז לא  add hab cf7 1 6 6 לַא=הָלֲא | 31 + 8, 318. ף 8  
 Cp 8, 6 ** num add ex 10? || 7 ** prb | )אסערcontin 7 | 14 1 D שמשה )<6(

 trsp post חרזמ et 1 INiבמ 'אַמּו | 9 ** קזמ 344 cf הלאה םימיב 6 םויב;
 63 םויָמ | זס * קזק הָלֵאָה | * 1 חלשאָו | 12 == 1 םּולָש הָעְרֶזָא יִּכ 6.



 896 הירכז 9,5—8,13

 תִיַבּו הָדּוהְי תיִּב םִינּב הָלָלָק םֶתיִיָה ָׁשֲאַּכ היָהְווג :הָלֲאלַּכ
 :םֶכיִדָי הָנְקזֲחּת ּואָריִּת-לַא הָכָרְּב םָתיִוְהְו םָכְתֶא עיׁשוא כ ילאְרשי

 ףיִצקהְּב םָכָל עֶָהל יֵּתְמַָֿזרׁשֲאּכ תואָבְצ הָוהְי רמֶא הָכ יִכ< ם
 יִּתְמַמז יִתְבַש ןּכי5 יּתְמֲחַנ אָלְו תֹוֲאָבִצ הָוהְי רַמָא יתא םֶכיִתְבַא
 ּואָריִּתלַא הָדּוהְי תיִּבתֶאְו םַלְׁשּוְריתֶא ביִטיִהְל הָלֲאָה םיִמיַּ
 תּסָא ּוהעְר" תֶא שיא תַמָא ּוָרְּבַד ושעת רֶׁשֲא םיִרְבְּדַ הלא

 ...ןי*

 רֿפָא-הבי Pee‘ לא תא הייר יָה 5 | זהה
 םּוצְו יִעיִבָשַה םוצו יִׁשיִמֲחַה םֹוְָו יִיִבְרָה םֹוִצ תֹואָבְצ הָוהְי
 םיבוט םיִדָעְמְלְו הָחְמשְלּו ןושָשְל הָדּוהְי - תיִבָל הָיְהְי .יִריִשַעַה
 רֶׁשֲא דע תואְבִצ הָוהְי רַמֲא הכ>פ ם ּובֲהֲא םולָשַהְ תֶמֲאָהְו
 תַחַא-לָא תַחַא יִבְׁשֹוי er :תֹוּבַר םִיִרָע יֵבֵׁשְיְו םיִמע ּואְבָי
 תֹוָאָבְצ הָוהְידתֶא שכב הָוהְי יִנָּפדתֶא תולַחְ ףולָה הָבְלַג רמאל
 הָוהְידתֶא שקל םימוצע םִיֹונְו םיִּבַר םיִמַע ּואָבּו :יִנָאדִּנ הָכְלֲא

 הָוהְי מֲאזהְכי פ :הָוהְי ןנָפיתֶא תלת םלָׁשריִּב תְּבִ
 תֹוָנְׂשְל לָּכִמ םיִשְנַא הָרְׂשֲע ֹוקיֹוֲחַי רשא הָּמַהָה םיִמָיַּב תֹואָבְצ
 ּונְעַמְׁש יִּכ םֶכמַע ּהָכְלִנ רֹמאָל יִדּוהי שיא ףְנְכַּב וקיִזֲחֲהְו םיזגַה
 פ :םֶכְמִע םיִהְלֶא

 הָוהְידרְבְד אָשַמִי 9
 וְתָחְנִמ קְׂשַמַדְו ְּךְרְדַח ץֶרֶאּב
 ּהָּבלָּבְנִּת תָמֲח-םגְוי :לֵאָרְׂשִי יַמְבַׁש לכי מרא ןיע* הָוהְיִל יִּכ

 :ראְמ הָמְכָח יִכ ןודיצו רצ
 רֵפְעְּכ ףסָכְרָבְצְּתַו ּהָל רֹוצָמ רצ ןָבְתו

 :תֹוצּוח טיִטָּכ ץּוְרָחְו
 ּהָליֵח םָיַב הָּבַהְו הָנַׁשְרי יִנדַא הּגַה

 :לֵכֲאּת ׁשֵאְּב איַהְו
 דאָמ ליִחָתְו הָּנעְו אָריִתְו ןולקשא אַרּת5ַ

 הָנְמ למ דבָאְו הָטְּבִמ שיבוה"יכ ןֹורְקעְו
r3 °° fit add | 16 dl (ex 7,9) | 17 prb dl 6-6 | 0ק ₪, ז * 5 הוהי | 

 ל 1 קזפ םֶרָא ירֲע | << 364 64 2 הָּב) | 2 1 6 6 ּומְכָח | 5 1 הָחַמְבַמ
cf 6% (amd rfc eAridog). 
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 דיְְׁשֲאְּב ממ בש :בשת אל ןֹולְקְשַאְ
 :םיִתְׁשַלְּפ ןֹואִּג יִּתַרְכַהְו
 ויָנְׁש ןיִּבִמ ֹויָצתִׁשְו ּויַֿפִמ ויָמָד יִתְרְסַהְוז

 הָדּוהיִּב לכ הָיָהְו ּוניָהלאַל אּוָהִנ רֶאָשִנְ
 :יִסּוביכ ןורְקָעְו

 -יִּכ שנ דוָע םָהילַע רְמעודאלְו בָׁשַמּו רבעמ הָכְפִמ יִתיִבָל יִתיֵנֲחו
 פ  :יָניִעְב יִתיִאְר הָּתַע

 םֶלָשּורִי תַּב יִעיִרָה  ןויצדתַּב דאָמ ליפ
 אּוה עשונו קיצ ְּךֶל אוב ךּכְלַמ הגה
 :תֹונֹתַאדןָּב רוע-לעו רומח" לע בכר יִנָע

 םַלָשּוְריִמ סּוסְו םִיֹופָאַמ בֶכָרְיִּתְרְכַהְופ
 םיוגל םוְלש רָּבְדְ הָמָחְלַמ תָשק הָתְרכְנְו

 :ץֶרָאייסֶפאדַע רַהָנִמּו .םיײדע םָימ ולָשָמּ
 :וְּב םִיָמ ןיא" רובמ ךייסא יִּתְחְלש ְּךַתיֵרְּב םֶדְּביּתָאדג יי
 ְָל ביִשְּמ הָנָשַמ דיִגַמ ויה הָנְקּתַה יָריִסֲא ןורָצְבְלּובּוָשיל
 םיִרפֶא יִתאָּלִמ תָשְק הָדּוהְי יל יִּתְכָד"ִכי

 :רֹוִּּג בָרָחְּכְּךיִּתְמׂשָו ןי 'ִינְּבִלע ןויצ ְּךּנְב יִּתְרַרְעָו
 וצח קָרָּבִכ אֵצְיְו הָאְרִי םהילע הָוהיִו 4

 פס  :ןָמיּת תִרְעסְּב ךלָהְו עֶקְתִי רפֹוׁשּב הֹוהְי ינֹואו
 "עַלָק-יִנְבַאי ֹוׁשְבָכְו יּולְכֲאְו םהילע ןגי יתֹואָבצ הָוהי5

 פ חב תב קמ ּואלָמּו | ןנהומּכ מָה ּתְשְ
 -יַנָבֲא יב מע ןאָצְּכ .יאּוָהַה סיבי םֶהיִהְלֶא הָוהְי םָעיִׁשֹוהְויפ

 :ֹוָתָמָדֲא-לַע 'תֹוסְסֹונְתָמ רז
 :יתֹוְלֲתְּב בבני שוְריִתְו "םירּוחב ןֶנָּב 'ְפִיהַמּו "ובּוט"הַמ יכול

 7 !ְףָלָאָּכ | 81: הָכָצַמ (צ 8? gloss ad זס) | g1c 6 עישומו | rol c 6 nיִרָכֲהְו
fjuépacg Taporןגו66  Ir ** add cf mtr | 120 frt crrp; 6 1226 dvriרָּבָדְו |  cf 

NON, sed cf 2. pers pl 12 8 et2. pers fem sing 12D;טסט = ךיִרוגמ םוי  keciag 

cf AE, sed prb6 יִנָּב Sל  | ft add cf mtrזק 1286 ןזיִצ ָל גבָשְו | 13 * pק 
 ךינב 41 cf םהילע + 14 | 14 ינדא dl cf mtr | 15 * 1 add | ל 1 prb ולכיו
 . katavaAWwdoudwy = לכי cf Gn 41,30; Jes 32,10; Z ןוטלשי | = pro ינבא
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 sed 1 prb םֶעְרִי ןאצַּב | << add, sed 1 יִנָבָאְּכ |ז7 * 1 הָבּוט | ל 1 ּהָיִפִי | < קמ

 add | %1 fit ּהָב 3213,



  IO,1—I1,2הירכז 898

 םיִזיִזַח הֶׂשֹע הָוהְו ישוקְלַמ תעְּצ רֶמְמ הָוהיִמ ולאשי 0
 :הָרְׂשִּב בָשע ׁשיִאָל .םֶהָל ןֵּתִי םָׁשָגירַטְמּו
 רקָש ּזֲח םיִמְסוקַהְו ןְנָאורְּבַּד םיִפְרִּתַה יב

 ןומחני לָבָה ּורֵּבִַ אְושַה תומלַחו

 פ :הִָ ןיִאיִכ ּונֲעַי ןאצומְכ ּעָסָג ןּכדלעי
 דוקְפֶא םיִדּוּתַעָה-לַעְו יִּפַא הֶרָח םיִעֹרָה"לַעפ

 םֶתֹוא םֵׂשְו 'הָדּוהְי תיִּבתֶּא'ּורְדְעְתֶא תֹואָבְצ הָוהְו דפי
 :יהָמֲחְלַמַּב ודה םָקְכ

 הָמָחְלַמ תֶשָק ּנָמִמ דַתָי ּונָּמִמ הָּנַפ ּונָּמִמ
 שָנונדלכ אצנ ּונָמִמ
 הָמְחְלִמַּב תוצוח 'טיִטְּב םיסוב יםיִרּבְנְכ ּויָהְופ וָרְחַי

 :םיקּוס יִבְכְר ּושיִבהְו םָמַע הָוהְי יכ ּומֲחָלנְו
 עישוא ףסוי תיִּבתֶאְו הָדּוהְי תיּבתֶאייּתְרּבְגו

 םיִּתְחְנְזאְל רֶׁשֲאּכ ּויָהְו םיִּתָמַחְר יִּכ יםיִתובָשָּהְ
 :'םֶגְֶאְו םָהיֵהְלֲא היה יג יּכ

 ןנתומְּכ ָּבִל חַמְׂשְו םִיְֹפא רּובְנְכ יָה
 :הָוהיּב םָּבל לני ּוחַמָשְו ּואְרָי םֶהיִנְבּ

 :ּובְר ּומָּכ ּובָרְו יםיִתיֵדְּפ יִּכ םַצְּבקַאנ םהל הָקְרְׁשֲא

 ּבׁשְםָהיגְּב"תֶא ויינר םיִקְרמבּו םימעב יעְֶזָאו
 םַצְבִקַא רּׁשֲאַמּו םִירְצַמ ץֶרֶאִמ םיִתֹובְׁשֲהְו יפ

 :םָהָל אָצֶמִי אָלְו םָאיִבַא ןֹונָבְלּו דַעְלִּ ץֶרָאדלֶאְ
 רֹוָאְי תולּוצָמ ל ושיבהו יםיִלָג יב הּבַהְו הר םִיַּב ירָבָעְו

 :רּוסָי םִיַרצִמ טְבְׁשְו רּושא ןִמָג רוה
 פס  :הֶנהָי םָאְנ יכְלַהְת ֹומְׁשְבּו הֶוהיַּב םיִּתְרַבְנְוי
 :ףיזראְּב שא : לכאתו ךיִתָלְּד נבל חַתְּפי 1
 ּגדָדָש םֶריִּדַא רֶׁשֲא וא לֵפְניְּכ ׁשֹוהְּב לֶליַהיי

add |3 *  | (ּונעי pro1 6 6 ּונעי ) prb add cf mtr | 2b addכ 10, 1 ** ?) 
 b- add | > add || 4 ודחי conjg 6 5, et dl ויהו ?vell) ויה) | 5 *1 'ִּגַב | "1 טיִטְּכ|

nonn add hab |ף 51 'א] | °°  | add || 8 = addל-ל  | v06 *1םיִתּוביִשָהַו 6  
 616 6 [rn | נס * ft add cf mtr | נז *1 6 6 ּורְבַעְו | ** 1 םיִרְצְמְדםְיְב |
 eb add (interpolator legit NY, cujus nominis glossa est םילג םיב הכהו

 ex[ הליח םיב הכהו 9,4 ))orta || 12 == כצט ג44, cf םיתרבנו 6 הוהיב; קrpצ
Cpr, 2 ** prb add16 6 לְלַהְִ |  | nvהוהי םאנ  e4 cfםֶתְרְבְגּו  

 cf ודדש םירדא רשא 6% ע 32.
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 :ירוָצְּבַה רַעַי דָרָי יִּכ ןֶׁשְב יגולא ּוליִליַה
 םָּתְרּדַא הָדּדׁש יִּכ םיִעֹרָה תֶלְלְי לוק
 ס | :ןּהְרִיַה ןוִאַּג דָּדָש יִּכ םיִריִפְּכ תגאש לוק

 ןגרהי ןהינק רשא5 :הָנרַהַה ןאצ-תֶא הָעְר יֵהֹלֲא הָוהְי רַמָא הב
 יֵלּוִמְחִי ל םָּהיִעָרְו ירְׁשעאַו הוהְי ּורְ יִרָמאי ןהיִרְכִמו ומָשאִי אלו
 יִכֹנֲא הֵּנַהְו הָוהְי-םִאְנ ץֶרֲאָה יבָשידלע דוָע לֹוָמָחֶא אָל 56 :ןהילע
 ץֶרָאָהתֶא ּותְּתְכְו וכְלַמ דָיִבּו העְרדִיְּב ׁשיִא םֶדֶאָהתֶא איִצְמַמ
 -חַקְאְו ןאצַה ייינע ןֶכְל הָּגרַהַה ןאָצזתֶא הָעְרֲאְול :םֶדּיִמ ליִצַא אָלְו
 הָעְראְו םיִלָבַח יתאְרק ֶּחֶאְלּו םענ יִתאָכָק דַחַאְ תולָקמ ינש יל
 יִשְפַ רַצְקתו דָחֶא חַרָיְּב םיִעֹרֲה תֶׁשְלְׁש-תֶא דָחְכַאְו* :ןאָּצַהתֶא
 תּומָת הָתַּמַה םָכְתֶא הָעְרֶא אל ראו :יב יהָלֲחְּב םֵׁשְפנ-םַנְו םֶהָּב
 ּהָתּועְר רָשְּב-תֶא הֵׁשֲא הָנלַכאת תֹיֲאְׁשּנַהו דַחְּכִּת תֶרֲחְכּנַהְו
 יִּתַרְּכ רֶׁשֲא יִתיִרְּב"תֶא ריִפֲהְל ותא עָדְגָאְו םענ-תֶא ֵלקַמתֶא חָּקֲאְוי>
 םיִרָמָשַה ןאצה ייינע ןֿפי ּועְדיַו אּוהַה םויַּב רַפְתַויי :םיִמַעָהלֶּכתֶא
 ּובָה םֶכיִניֵעְּב בוָטדםא ם םֶהיֵלֲא רָמאָו !> :אּוה הָוהי-רַבְד יּכ יִתא

 הָוהְי מאיי כ םישלֶש יָרְכְׂשיתֶא יָלתְׁוּולדֲחּאל"אויִרכְ
 הָחְקֶאְו םָהיֵלֲעַמ 'יתְרְקְי רש רֶקְוה רֶדֶא ירצויהדלָא ּוהָכיִלָשַה יֵלֲא
 ילְקַמ"תֶא עּדְנָאְיי :"רצויַהדלָא הָנהְי תב וָתֶא ףילָשאְו ףֶסַכַה םיִשלש
 פ | :לֶאָרְשִי ןיבּו הָדּוהְ ןיּב הָוחאָהתֶא רַפָהְל םיִלְבֹחַה תֶא יִנשה
 יִכְנָאדהַּגַה יָּכי :יִלְוָא הער יִלְּכ ךְלחק דע יֵכֲא הָוהְי מאיו
 תֶרָּבְׁשִנַהְו שקביאְל 'רַעַּגַה דקפִי-אְל יתֹוָרָחְכַּנַה ץֶרָאְּב הָעֹר םיקמ
 ם :קֶרְפִי ןָהיִסְרפּו לכאי הָאיִרְּבַה רָשְבּו לָכְלַכִי אָל 'הָבָצִּנַה אפריל

 ןאצה יִבַזְע ליִלֲאָה יער יוֲה ל
 וימי ןיעדלעו ועורז-לע ברח
 פ | 'הָהְכִת הקָּכ וָניִמַי ןיעְו שָביִּת שוְבָי ער

cf 15 |1 יִלָא  edםָתיֵעְרַמ | 4 6 תואְבְצ  prpsרוצ-- | 3  K2 ל 0 ריִצ--,  

-*7 

23,8; Prv 31,24 || 8 crrp: al v8a post 7a trsp, al v8a add hab, al post 8a 

nonn verba exc conjic, cf Dna a ex verbis raged intelligi non potest || 

 -.חו

 ש יא שוי



goo הירכז 2 

 ץֶרָא רסיו םמָׁש הַמֹנ הָנהָי-םֲאְנ לֶאָרְׂשִ-לע הָוהְידרְבְד אָשַמי 2
 :וָּבְרְקְּב םֶדֶפדַחּוְ רציו
 לעְריףס םִלְׁשוריתַא םָש יִכנֶא הָּגַהְ

 :םֶלָשּורְוללִע רֹוָצְמִב  הָיְהְי יהָדּוהְי"לֲע םֶגְע ביִבְס םיִּמַעֲה"לָכְל
 ּהָסָמעמ ןַבָא םלָשּורְידִתֶא םיִׂשָא אּוהַהדםויב הָיָהְו
 :ץֶרָאָה יג לָּ היִלָעּופְסֶאְגְ יטרָשְיטורָש ַהיֶסִמְע לָּכיםיֵמעֶה- לכל
 ןֹועָנְׁשַּב ובר ןוהֶמָתַּב סּוסלכ הָּבַא "הָונהיְדםַאְנ* אּוהַה םויַּבּצ

 :*ןורְועְּב הָּכֲא םיִמַעָה "סּוס לכו יֿניֵעדתֶא חָקַפָא הָרּוהְי תיִּבלַעְ
 םלשּורִי יבשי יל הֵצְמַא םָּבְִּב הָדּוהְ יל ּוָרֲמָאְופי

 :םֵהיֵהְלֲא תֹוֲאָבְצ הָוהיְּב
 םיִצָעְּב שֶא רויְכְּב הָדּוהְי יְֵלַא-תֶא םיִשֶא אּוהַה וב

 לואָמְׂש- לע ןימודלע ּולָכָאְו ריִמָעְּב שא דיִפלְכּ
 :יםֶלָּוְריִּב ָהיֶּתְחַּת דוע םֶלָשּורִי הָבְׁשְִו ביִבָס םיִמעָה" לָּכתֶא

 לנגת"אל ןעַמְל הָנשארּב הָדּוהְי לָהֶאיתֶא הָוהְי עשוהוז
 :הָדּוהְי-לֲע םֶלָשּוִרְי בשי תֶרֲאְפתְו דֹוָד"תיִב תָרָאְפִּת
 םלָׁשּורְי "בשוי רעְּב הָוהְי ןגי אּוּהַה םיַב

 םיִהְלאַּכ ריִוָד תיכו  דיִוְָּכ 'אּוהַה םויַּב' םֵהְּב לֶשְכִּגַה הָיָה
 :םָהיִנְּפִל הָוהְי ךַאְלַמְּ

 םווגַהלָכ"תֶא דיִמָשַהְל שקבא אּוָהַה םּוּּב הָיָהְו
 :םֶָשּוְידלע םיִאְּבַה

 םיִנּונְחְתְו ןח ַּוָר םלָשּורָי בעוי ו לַעְו דיִוָּד תיבילע יִתְכַפָשְוי
 ורָקְּד"ײרְׁשַא תֶא יֵלֲאי ּוטיִּבַהְו
 ויֶלע רָמָהְו ריִחְיַה-לַע לְַּסִמְּכ ויָלע ּוֵדְפָסָ
 :רֹוכּבַה-לע רַמָהְּכ

 ןומרדדה דָּפְסִמְּכ םלָׁשיריִּב דָּפְסִמַה לני אּוהַה םויַּבּוי
 דָבָל תוחָּפָשִמ תוחָּפָשִמ ץֶרָאָה הָדְפַסְויי  :ןיּדִנִמ תַעְקְבְּ

Cp 12, 2 crrp; nonn dl :לע (sed cf ad היהי 14,14, ubi Juda fem est); 6* 

koi \0דסו ח6קוסא| 6ח) lepouvdgainu, quare al ** add hab et leg רוצָמ יהו | 

3 "* prb add, וגו ופסאנו" contin + 3300 | 4 °° et 4° סוס) et (ןורועב add|| 

vs 5 frt add, nam v 6 contin v4b | 5 1 יַפְלא | °° crrp; 6 edphcouev 

(66 6( od TOUS katoikodvrag; prps י ליח אָבְמְנ" al" יִבשיִל הַּצְמָא cf 

 | םֶהָּב 6 cא <. ל. 30 | 8 16 6 6 יִבָשי  dl c mlt MSSיִפְלַא | ל ? 1* 6 | 6
5-5 add || 10 °° crrp; 6MSS = 2 6% Bv eEekévincgav=רWN (לָא) יִלֶא cf Joh 
19,37, sed frt NN י rudimenta nominis martyris. 
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 דָבְל םֶהיֵׁשְנּו דָבֶל דיָנְּדתִיְּב תַתַּפַׁשִמ
 :דָבָל םֶהיִשְנּו רָב ןֶתֶנדתיִּב תַחַּפְׁשִמ

 דָבָל םֵהיֵׁשְנּו דַבְ יִוָל-תיִּב תַחָּפָשַמ

 ודל םָהיִשְנּו כָל עָמָשַה תחפש
 :דָבְל םָהיִשְנּו דָבָל תֶחְּפְשִמ תהְּפְשִמ תֹורֲאְׁשִנַה תוחָּפְׁשִמַה לפי

 דיִוָד תיִבָל חֶתְפַנ רוָקְמ הָיָהָי אּוהַה םִיַּבי 8
 הָוהְיוטֲאָנ אּוהה םויב הָנָהְוי :הָּדנְלּו תאָטִמְל םַלְשיְִי יֵבְׁשלּ
 תֹואֿבצ] | דוע ּורְכְניאָלְו ץֶרָפָהְְִמ םיִּבצְעֶה תֹוָמְׁש-תֶא תיִרְכַא
 :ץֶרָאָהְִמ ריבעֶא הָאְמַטַה ַחּוְרדתֶאְו םיִאיִבָּנַה-תֶא םֶגְו
 הָיְחִת אל יָדְלַי ּומֲאְו ויִבָא וילֲא ָּרְמֲאְו דוע שיא אָבָנִידיִּכ הָיָהְו

 :ואְבּנַהְּ יי ומֲאְו ּוהיֵבֲאי ּוהָרְקְדּו הָוהְי םֶשָּב ּתְרַּבִּד רֶקַׁש יִּכ

 וָאָבָנִהְב ונח שיא םיִאיִבְּנַה .ושְבַי אּוהַה םּּבוהָָהְו
 ולא רַמֲאְו רַמָאְופ :שחּכ ןעַמְל רָעָש תֶרְּדַא ּושְּבְלִי אָלְו : : :שחד דא שבלי

 :יִרּועְּנִמ "יִננְקַה םֶדָא" יִּכ יֵבֹנָא ּהָמְרֲא דבע ׁשיִאי יִכְנָא אֹיָבָנ אל

 ס יָבֲהֲאָמ תִיּב יִתיִּכָה רֶׁשֲא רַמָאְו ךִיִדָי ןיּב " הָלֲאָה תוָּכַמַה הָמ

 יימע רֶבֶ-לעֶו "יער"לע רע ברח
 ןאצַה ןיִצּופְתּו הָעֹרָהתֶא 'ךה 'תֹוִאָבִצ הָוהְי םָאָנֹי
 :םיִרֲעָצַה-לע יִדָי יִתְבָשַהְו
 ענג ותְרּכִו ּהָּב םִיְגָשיִפ הֶוהְייִאְנ ץֶֶאָקְָכְב הָיָה

 :ּהָב רֶתְגי תיִשְלָשַהְ
 ףסכַהתֶא ףֶרְַּכ םיִּתְפַרְּו שאָּב תיִשְלָשַה-תֶא יתאַבֲהְו

 בָהָנַהְתֶא ןָחְבּכ םיִּתְנַחְבּו

 2 :יִהְלֶא הָוהְי רמאי אּוהְו
 -תֶא יִּתַפַסֶאְו* וְּּבְרְקְּב ּךלֶלש קלֲחְ הָוהיל אָּב-םוי הָנַהי 4

 םיִּתָּבַה ּוסָשְנְו ריִעָה הָדָּכְלִנְו ּהָמְתְלַמ טלָשּורילא ו םִיֹּגַה"ִלָּכ

 תֶרָכְי אל םעָה רֶתְָג הָלגּב ריִעָה יִצֲח או יָת םיִשָנַהְ
 Cp 13, 11 תאָטַחְל | 2 קזפ 06 | 3 == 488? | 4 1 !תובָּנַהְּב 56 ֹואָבַּנָהְּב

(sed add?) | 5 *%* add | °° יִנָיְנִק הָמְדַא | vs 7—g contin 11,4--17 || 
 ||  cf 623: >> 1% et Mtth 26,31הָּכַא  |  trsp ? in fin stichi || 5 1יִעַר psזק * 7
8 4? | glc GAN] et cf vb praeced | Cp 14, 2 add (Jahve ipse 
loquitur, sed vv 1. 3 alius de Jahve) 60) 286 etrb, et ad vb םיתבה וסשנו 

 כ ּהָנְכַכׁשּת. * ||  cf Jes 13,16הנלנשת םישנהו
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 םּויְּב ֹומֲחָּלִה םִיְּכ יםֶהָה םיוגְּב םַחְלָנְו הָוהְי אֵצָיְופ :ריִעָהדוַמ
 נפל רֵׁשֲא םיִתיוַה רה7לע יאּוהַה-םֹויַּבי וילגר ּוךַמַעְו+ :ברק
 איג הַמֹיְו הָחָרְזִמי ויִצְָחַמ םיִתיִה רַה עקְבְנְ קמ .םלשּוהְי

 "איג יםָּתְסנְו :הָּבגג ויצָחְו הָנּפָצ רֶהָה יִעָח שַמּו ידָאָמ הלו
 שַערַה יִנָּפַמ םָּתְסנ רשאּכ םּתְסַנְו לַצָא-לָא "םיִרָהְדיג עיָּנְדיִּכ יּרָה
 ס | יִּדַמַע םישדקהלּב ייִתְלֶא הנה אָבּו יהדּוהידדלמ הינע יֵמיֵּב

 :'ןוָאָּפְקְי תוְרְקְי" ירא הָיהְיאל אּוָהַה םויּב הָיָהְ
 הָיָהְו הֶלְיְלאלְו םוידאל  יהָזהיִל עָדָּוְי אּוָה  דָמֶאדּוְי היָהְול

 :רֹוָא"הָיְהִי בָרֲע"תַעָל
 םִלָׁשוריִמ םייח"םימ ּוָאְצַי אּוהַה םִיַּבו הָיָה

 ןֹורֲחַאָה םִיַה-לֲא םִיִצָחְו ינומדקַה הלא םִיצָח

 ץֶראָה-לכ"לע למל הָוהְי היו :הְֶי רבו ץיקב
 :דָחֶא ומָשּו דָחֶא הָוהְו הָיָהְי אּוהַה וב

 יהָבְרעָּכ ץֶרָאְהְָּכ בֹוסְיּוס
 היֶּתְמִמ הָבָׁשְיְו הָמאָרְו םֵגׁשְּרְי בֶנָנ .ןומרְל עג

 לָדְנַמּו םיִנָפַה רעש-דע" ןושארֶה רעש םֹוקְמ-רע ןמְנְּב רעָשְמְל
 :ךְלִמה יבקו דע ילֵאָננֲח
 פ  :תַמָבְל םֶלָשּורִי הָבְׁשְיְו דועדהַיְהְי אָל םֶרֶחְו יּהָב ובָשָיַוי
 םיִמַעַהְלָּכ-תֶא הָוהְי ףגי רֶׂשֲא הָּפַּגַמַה הָיְהִּתו תאזְויי

 םֶלָשּורודלע ואב רָשַא
 ןּהיִרְחְב הָנְקַמִּת ויִניִעְו וילנר-לע רמע אוהו רָשְּבקְמַה

 :םֶהיִפְּב קַמַּת וָנושְלּו
 םֶהָּב הָּבַר הָוהְידתַמּוְהְמ הָיְהִּת אּוהַה םויַּב הָיָה

 ּוהעְר דִי שיא ּוקיִזָחֶהְו
 םֶלָשּוריִּב םֶחְלִּת הָדּוהְידִנְוי4 :ּוהֲעַר דע ודי הָתְלֲעְו

 ףֶסכָו בָהז ביבְס םּגַה-לְּכ ליַח הס
 :דֶאְמ בֶרָל םיִדנְּ

3 560 6) 2 | 4 75 et °° add, fit etiam °° add | 5 1 6 

  | 55 prb crrp, sed inc quidםַּנָהיִּג  prpsםירה יג;  frt crrp cfםָּתְסְנְו | ל 656
1 | 53 88 je + 1 ךיַהְלֶא | 1 6 68 -לָכְו | 1c 68 ומע | 6 *1 םזח | 
  2דס |)מט e+ s'קו) ןואָּפְקְו תורקו | 7 =* 44 | 8 1 ּויָהִי (םימ 0( 685 6 1 55
exc vb nonn || °° prps add || = 1 prb הָּנְּפַה רעשידע לאְנִנַח לַּרנַמִמ cf Jer 
31,38 | rr ** prb add || 12 1 ּוהיִפְּב cf ונושל || 13.14 44 )v 15 conti v 12). 
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 ס :תאוַה הָפֹנַמּכ הָמָהָה תֹנֲחִּב הָיְהְי רשֶא הָמְֵּבַהלָמו
 םָלְׁשּוְרְי-לע םיִאְּבַה םִיֹגַה"ִלְּכַמ רָתֹונַה"לְּכ הָיָה

 הָנְׁשְב הָנָש יִּדַמ ּולָעְו
 :תּוְּכְּסַה גֶחתֶא גָחְלְו תֹואָבְצ הָוהְ צלל תֹחְּתְׁשִהל

 הלעידאל רֶׁשֲא הָיָהיז

 תֹוָאָבְצ הָוהְי ךְלֶמְל תחְּפְשְהְל םלֶשּוְרְולֶא ץֶרָאָה תֹוֲחְִׁשִמ תֶאַמ
 הָפָגַמַה| :םֶשֶּנַה הָיְהְי םָהיֵלֲע אָלְו

 הָיִהּת יםָהילע אָלְ האָב אָלְו הלעת-אל םִיָרַצִמ תַחְַּׁשִמ-םָאְוי
 :יתוְְּסַה גֲח"תֶא גַחְל ולעי אל רשאי םיּנַה-תֶא הָוהְי ףנו רֶׁשֲא

 ולעי אָל לׁשֲא םּווגַהדלָּ תאַּטַחְו םִיָרְצִמ תאטַח הָיְהִּת תאזיפ

 :תוכְסַה גַחתֶא גמל
 הָוהיִל שֶדְק סּוסַה תֹוָלְצִמ-לַע הָיְהְי אּוּהַה םתַּביפ

 :ַחֵּבזִמַה יִנָּפְל םיִָקְרְזּמַּכ הָוהְי תיִבָּב תּוריַּסַה הָיָהְו
 תֹואָבְצ הוהיִל ׁשֵדָק הָדּוהיִבּו םלׁשוריִב ריִסלָּכ הָיָהְו

 םֶהָב ולעבו םֵהַמ וחקלו םיִחְבַהלְכ ל ּואָבּו

 :יאוהַה םיּ תֹואָבְצ הָוהְיתיְִּב דָֹעינעגְּכ .היָהְאלְ

 רֹומֲחַהְו לֵמְּנַה ְרָפַה סּוסַה תַפְגַמ הָיְהִת ןָכְוי5

MaALracHL יכאלמ 
 :יכאְלַמ דִיַּב לֶאְרשַידְלֶא הָוהְיירַבְד אָשַמַי 1
 ּונָּתְבַהא הָמַּב םָּתְרַמִאְו הָוהְי רָמָא םֶכְתֶא יִּתְבַהָאי

 יהְוהָי-םֲאָנ .בקעיל וׂשֲע חֶא"אולַה

 הָעָמְ יִרָהתֶא םיֵשאְ יִתאְגָש ושַעְתֶאְוי :בקעיתֶא בֵהֹאָ
 :רָּבְדִמ תֹוֿגתְל ותָלַחְנתֶאְ
 תובְרֶח הָנָבֵנְו בּוׁשָנְו ּונָשַשְר םודָא רמאת-י4

 ...ךי* סּורַהֶא ינו ּונְבִי הָּמַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ

 :"םלועדדע" הָנהְי םעֶזירׁש םעֶהְו הַעְׁשְר לוב "םָהְ יוֲאְרְקְו

18 = dl c 6S אל etl םֶהיִלַעַו | * add | 20 1 דלָכ | 21 add?. 
Cp r, 1 6 וכָאְלַמ | 2 ft ns תזאָבְצ | 31? 6 MSS )66 dwuara) NIJ cf 

 . | = 4הל יִּתַתְנ | 4 6 אָרְקְו  (nb ex conss praeced ort); prpsהממש
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 הֶוהְי דני ּורָמאְּת םָּתַאְו הָניִאְרִּת םֶכיִניֲעְו
 :לֵאָרְׂשִי לּובְגְל לעַמ

 וינהַא דָבָר יובא רפכי ןב5

 ילּובְכ הא יֵנֲא בָא-ִאְ
 יִאָרֹוִמ הַא יִנֶא םִיִנּודֲַא-םָאְו
 יִמׁש ןזוב םיִנֲהְּכַה .םָכָל 'תֹואָבְצ הָוהְיורַמָא

 לֶאֹגִמ םֶחָל יִחְּבְוִמ-לע םיִשיִּנַמ ְָּמְׁשתֶא ּוניזְב הָּמּב םָּתְרמַא
 :אּוה הָוְבִנ הָוהְי ןֵתְלְׁש םֶכְרְמַאְּב ְךונ7אג הָּמּב םָּתְרַמֲאְ

 עֶר ןיִא חבֶזל רוע ןּׁשְנַתיִכְוי
 עֶר ןיא הָלחְו תֵּתִפ ּוׁשָּגִת יִבו

 :יתֹואָבְצ הָוהְי רַמֲא" יִנָּפ אֵׂשיֲה וֵא יְצְריֲה ּףָתָחַפְל אָנ ּוהָביִרְקַה
 םָּכִמ אֵׂשְוַה יתאז הָחְיֲה םֶכדְיִמ ונח לָאדיִנָּפ .אָנולַח הָתַעְו

 םיִנפ :יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 םָנח יִחְּבְזִמ ּוריִאָת"אָלְו םִיֲָלָד רֶגְסִיְו םֶכֶּבסַנ ימי

 :םֶכְדימ הָצְרֶא-אְל הָחְנַמּו תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא םֶּכָּב ץֶפַח יִלְיִא
 םִיוגָּב יִמָש לוָדָנ ואובְמדדעו שָמָשדחַרֶזִמִמ יב

 הָרֹוהְט 'הָחְנִמּ "יִמָשל ישגִמ רטקמ םֹוקְמ"לְכְבּו
 :יתֹוֲאָבְצ הָוהְי רַמֲא | םִיּנַב יִמָש לוָדְנְיַּכ"

 אּוה לֶאְנִמ יָנֹדֲא חלש םֶכְרַמֲאְּב ותוא םיִלְלַחִמ םֶּתַאְוי
 יותוא םתְחַּפָהְו הָאְלּתִמ הָּגַה םָּתְרַמַאצ גולכָא יהָזְבָנ ֹוביִנְו
 יתואְבְצ הוה רַמֲא
 הָחְנּמֹיַה-תֶא םָתאֵבַהְו הָלּוחָהתֶאְו ַּפְּפַה"תֶאְו לוֹזְנ םֶתאְבַהו
 :*הָוהְי רָמָא םֶכְדיִמ ּהָתֹוא הָצְרֶאַה

 תָחָשִמ ַחַבֹוְו ירדו רֶכָז ּורְדָעְּב שיו לַכּונ + רּוְרַאְו+
 :םיוגב ארונ יִמְשּו "תואָבַצ הוה רַמָאי יִנָא לוג למ יִּכ נדאל
 ּעְמְׁשִת אָלִא> :םיִנֲהְכַה תאּוַה הָוְצַּמַה םֶכיִלַא הָּתַעְוִי 2

 יִמָשל דֹובָּכ תַתְל בל-לַע ּומיִשַת אל"מָאְ
 תֹואָבְצ הָוהְי מא

 6 *1ויָבָא | ל iח5 c 6*%*אָריִי cfיארומ | < 61? | 7 16 6 ּוהּונְלַאְב | 8 316 6א%%
crrp (vel? glossזז *  || cf v 10. 13; 2,13 [| add | g * add || ro addוהַצְרִיַה  

 praeced רטקמ) || 5 41 fit ו | => ?add || ז2 ™ 1 הזבנו prb) ובנ ex הזבנ ס:) |

13 * Tig sof; 1 יתזא |  add?| Iאֶתהַעֲנֵר | %4 ft a! (ט611 התא םתאבהו) | 
> ins 6 6 תואבצ | 14 * 41 frt; 6 רנו | * mlt MSS הוהיל || = add. 
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 יםָביִתוְכְרִּב-תֶא יִתורֶָאְו הָרָאָמַהתֶא םֶכָב יִּתְחַלַשְו
 :לבל-לע םיִמָש םֶכְגיִא יּכ היִתּורָא םנו

 םֶכיִנָּפדלַע שֶרֶפ יִתיָרְזְו 'עַרָּזַהדתֶא םֶכְל ירענ יִנָגָהּ
 :*ויָלָא םֶכְתֶא אָשְנְו" יםֶביִגִח ׁשָרּפ*

 תַאְּזַה הָיָצִּמַה תֶא םָכיִלא יִתחְלש יִּכ םָּתְעַדיִוּ

 :תֹוְבִצ הָוהְי רָמָא יִולתֶא יִתירְּב תל
 למְנְּתֲאְו םֹולָשַהְו םיַחַה ותא .הָתְיָהויָתיִרְּב

 :אּוה יתַחְנ יִמָש יִנָּפִמּו "יִנָאְריַיַו אָרֹומי
 ויָתָפְׂשִב אָצְמְנאל הָלְועְו ּוהיֿפּב הָתְיָה תַמֲא תָרות<

 :ןועְמ ביה םיִּברְו ית ָךלָה רוׁשימָּו םוֵלָשְּב
 ּוהיֵּפִמ ּושקַבִי הָרֹותְו תַעַדּורֲמְׁשִי ןַהכ יִתְפָשדיִּכז

 :אּוה תֹוֲאָבְצ"הָזהְ אל יִּ
 הָרֹוּתַּב םיִּבַר םַּתְלַׁשִכַה ָךְרַָּה-ןִמ םּתְרס םָּתַאְו

 :תֹואָבְצ הָוהְי רֶמָא יֹולַה תיִרְּב םֶּתַחְש
 םַעָהלֶכְל םיִלַפְׁשּו םיִזְבִנ םֶכְתֶא יִּתַתְנ ינַאםַנְו

 :הָרוּתַּב םיִנָּפ םיִאָשְנְו יכָרְדתֶא םיִרְמְׂש םֶכְניִא רֶׁשֲא יֿפַּכ
 ּונָאְרּב דָחֶא לא אולַה ּונָלָבְל ל דָחֶא בָא אְלַהיפ

 :ּוניתבא תיִרְּב ללַחְל ריִחְמְּב שיא נְבְנ עמ
 םָלְׁשּוְריִביּו לֵאָרְׂשִיְבי הֶתְשָעג הָבעֹוְתְו הָדּוהְי הָדָנָּביי

 תֶרָכַיַ> רָכנ לַא-תַּ לַעְבּ יבָהֶא רֶׁשֲא הָוהְי שֶדְק הָדּוהְי לֵלֲחויְּכ
 הָחְנִמ שיִּגַמּו בלעי ילהֲאַמ הּנּועְו רע הָנָׂשעי רשא שיאל הָוהְי
 ס :תֹואָבְצ הָוהיל
 יהקנֲאַו יִכְּב הָוהְי חַּבזַמתֶא הָעֲמְּד 'תָסַּכ ּושַעְּת יתינש תאו:

 :םֶכְדִיִמ ןוצר תחָקלו הָחְנַמַה-לָא תּונְּפ דוע ןיִאַמ
 ְךְניִּב דיִעַה הָוהְי כ לע הָמ-לַע םָּתְרַמַאויצ

 ּהָב הָּתְרנְב הָּתַא רֶׁשֲא ְּךיִרעְג תַׁשֲאוְיֵבּו

 :יְּדֲתיִרְּב תֶׁשֲאְו ָךְּתְרֶבַח איִהְע
cf 6 apopitw23 | 3 *1 עד  add cf6 2, 2 *16 6 םֶכְתַּכְרִּב 6 היתורא |"?  

prb add cf Am 4,2 (prpsםֶכיִחְבָז 'פ) || 55  (prpsערה | 4  PlcVrsערנו - = 
velתחי  prps2 | 5 = "ו יִאָרֹומ | ל  cfHab3,יִלֶאָמ םֶכְתאַׂשְנִ) | 41 תיַחְל  

prb add (v 8 contin v 6: 6.8 loquitur Jahve, v7 de Jahve)||8 exc vbתַחָנִ ‘| 7  

kai Tarer-יכרד | זס | רגְבָנ | זז *> 41 | *1? ּובָהַא | 12 6 0% cfש\|9פויַנָּפ vel? ? 
cf 3,19 | 13 *6הנועו רע  al prpon ף)y| WW proדע,  quare prpsצש9ף = דע,  

gloss | 14 + add?cfvvir.i2.ּופְכַתַו | <<  frtל  | addקזפ  sedתָנָש = יִתאָנָש,  
Biblia. cad 
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 906 יכאלמ 2-99

 ל חור ירָאְׁשּו הָשָע דָחֶאדיאְלְוי5
 םיִהְלֶא עַרָז שָקַבְמ דָחֶאָה ּהָמּו
 :דֶגְבִילַא יִּךיָרּועְג תֶׁשֲאבּו יםָכֲחַּרְּב םָּתְרַמְׁשִנו
 ושובל-לע םָמְח יהַּפַכְו 'לאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי מא" חלש יאשי

 פ  ּּודְגְבְת אלו םֶכֲחּוְרְּב םָּתְרַמְׁשִנְו 'תואבצ הָוהְי רַמָא
 ונענוה הָמַּב םָּתְרֹמֲאַו םֶכיִרְבַדְּב הָוהְ םַתְעגוְה ל

 הֹוהְי גיב בו 0 השעה 2 סָכְרְמְאְּ

 now רה" הפ יִכֲאלַמ הלש יִנְנֲהי 9
 םיִשְקַבְמ םָּתַאדרֶשַאי *ןודאַה ולכיהְילֶא אֹובְי םאָתָפּו
 אָבהָּנִה םיִצַפֲח םָּתַא רֶׁשֲא תירְּבַה יּאְלַּו

 :תֹוֲאָבִצ הָוהְי רַמָא
 ותואָרַהְּב דַמֹעָה יִמּו ֹואֹוּב םויתֶא לָּכְלַכְמ יִמּו

 םיִסְּבַכְמ תיִרבְכּו ףָֹצָמ שאָּכ אּוהדיִּ
 יולדיגְּבתֶא רַהֵטְו ףָָּכ רהַטְמּו ףֶרֶצִמ בֶשְיוי

 :הָקדָצּב הָחְנִמ יׁשיִגִמ *הָוהיל ּויָהְו ףָסָּככְו בָהִָּּכ םֶתא קקוְ
 :תוינְמרק םיִנָשְכּו לוע ימיִּכ םֶלְשּוְיַו הָדּוהְי תחְנִמ הויל הָבְרֲעְו

 רַהמְמ דעו יִתָיָהְו טֶּפָשִמל םֶכיֵלא יִּתְבְרְקו
 רֶקׁשל םיִעְּבְׁשִנַבּו םיִפאְנְמְּו םיִפָשְכְמַב
 רֶג"ייֵשַמּו םֹוֲתיְו הָנָמְלַא = ריִכְׂשירַכְש יִקָשְעְבּו
 :תֹוָאָבְצ הָוהְי רָמָא יִנּוארְו אָלְ

 :םֶתיִלְכ אָל בֶקעַידיִנְּב םָּתַאְו יִתיִנָׁש אָל הָנהְי ינַא יִכ5
 יםִּתְרַמְש אָלְו יקָחִמ םָּתְרַס םֶכיִתְבַא ימיִמְל

 יֵתּואָבְצ הָוהְי רַמָא םכיִלַא הָבּושֶא יא ובּוש

 יִתאֹיםיעְבְקםתַיִּכ םיהלֶאֶלָאעַּבַקיַה" :בּושָנ המּבַתְרַמְא
 :הָמּורְּתַהְו רָשְעַמַה 'ּףּונעבְק הָמַּב םָּתְרַמִאו
 :"ְלְּכ יוַָּה  םיִעְבְק םֶּתַא יתאְו םיִרָאְנ םֶּתַא ּהָרֲאּמַּבפ
 51 fre אלה | ל 1 ₪ רָאָשיו fo | > 1 fre וגל prps) ול חיִגַה) | 1
 וחּורְּב רַמְׁשָנְו | <1 6 3 ויָרּועְנ | 16 * 1 יִתאַנָש 6 אָנֶשָא ||? קזמ 406 | *

 |  cf 15 24,16ןיִּדַה יל  | Cp 3, 1 °° prpsודנבת  | #4 ft trsp postהו |
frל קזקפ ְךֶלַמּו | 3 * 61 ₪! ףסככ | * 1 ₪ יל; :6 4 | 5 * 61 | * 6 + טפשמ| 6  

crrp;1? ְּםֹתיִל (al אל) | 71 םִּתְרַמְש | > add? cf mtr | 8 °° add? cf ad g; 
cf 6 | g prps: trspכ ‘ yמD2 ? et insג בקעיַה | 1 םיִבְקע 606 | 5ן'ל ףונבקע  

 - םיהלא םדא עבקיה גזe 5 9 | 9 * 1 םיִבְקְע cf 8* | ל 4



4 MALEACHI 07 

 יהי רֶצֹואָה תיִּבִדלֶא רֵׁׂשֲעמַהלָּכ"תֶא ּואיִבָה וס
 תֹוָאְבִצ הָוהְי רַמֲא תאֹוְּב אנ יִנּוָנְחְבּו יִתיִבְּב ףָרָמ
 הָבְרְּב טבל יִתֹקיִרֲהו םִימׁשַה תְֹּברַא תא םֶכָל חּתְפָא אָל"מֲא
 םָכָל תָתְׁשִיהאָלְו לַכֹאַּב .םֶכָל יִּתְרעֶגְויי :יָדייִלְּירַ
 הָרָשַּב ןָפָגַה םָכָל לֵּכַׁשִתיאָלְו הָמְדֲאָה יֵרְפיתֶא
 םִיּוּגַהלְּכ םֶכְתֶא ּוָרָשַאְו :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 ס :תואָבְצ הָוהְי רַמָא ץַּפַח ץרא םֶּתַא ּויִהְתְדיִּכ

 :יֶלָע ּונְרַּבְרנ"הַמ םֶּתְרַמַאְו הָוהְי רָמָא םֶכיִרְבִּ ילע קחי

 ותרמשמ ּונְֹׁש יִּכ עצֿיהמו םיִהלֲא בע אש םתְרֲאיי
 'םיִרְׁשֵאָמּונְחַנֲאי הָתַעְוי :תֹוָאָבְצ הָוהְי יִנּפִמ תיִּנרְֶקּנְכַלָה יֵכְו
 םיִד|  ּוטְלָמִַו םיִהלֲא ָנֲחָּב םְג הָעְׁשַר ישע נבנים

 עֶמְׁשו הָוהְי בשקיו והעְרְלֶא שיא הָיהְי יאָר ּוָרְּבְדַנ יזָאיפ

 :ומָש יבשחלו *הוהְי יאָר ינָפְל ןַרְכז רַפס בֵתַּכַר
 הל השע יִנֲא רֶׁשֲא םולל תֹואָבצ הָוהְי רַמָא יל ּויָהְול

 :ּותא דב נבלע שיא לֵמָחי רש הי יתְלַמָחְו
 אל רָשאל םיִהלֶא דב ןיּב עָשְרְל קיִדצ ןיּצ םֵתיֵאְרּו םֶּתְבַשְוי*

 פ :72) = יז וה רג רעב אָּב םויַה הָגַהיֶּכיִ
 אָּבַה םִיַה םֶתא טַּהְלְו שק הָעְׁשַר הָשְעדלָכְו
 :ףְנָעְו שְרָש םֶהָל בֹזעֶ -אל רֶׁשֲא תֹואָבצ הָוהְי רַמָא

 ָהיִפָנֵבַּב אָּפְרַמּו הָקְדְצ שָמָש יִמָש יֵאָרָי םֶכָל הָחְרְזוס
 :קּבְרמ יִלְַעָּכ .םָּתְשַפּו םָתאָציו

 םֶביִלְגַר תוָּפַּכ תַחַּת רַפַא יָה םיִעָשְר םָתֹוסַעְוי

 פ ותֹוִאְבִצ הָוהְי רָמָא הֶׂשע יִנָא רֶׁשֲא ו
 ֹוָתֹוא יִתיִוְצ רֵׁשֲא יִּרְבע הׁשֹמ תַרוּת ּורָכְז

 :םיִטָּפְׁשִמּו םיִקֶח לאְרְׂשִוהלּכ-לע בְרֹחְב
 איִבָּנַה היל תַא םֶכָל חלש יִכנִא הנה

 :אָרֹוּנַהְו לּודָגַה הוהְי םוי אּוָּב נפל
 םָתֹובֲא-לע םיִנְּב בלו םינְּב-לע תובָא-בל בשה

 ?ro add? | 13 dl 5 9" 1 ויִנָפִמ (תואבצ .הוהי as | rg = | ? םיִרׁשֲאְמ |
 16 * 6 rare (הפ vel תאָּכ) | *- 1 ואיל | < 1? יֵבְבֹחְלּו שו *יחבשלו | זז 7
 prps D7 pro‘ םויל) | 18 = add? | 19 ft 16 6 בעי | 2ז >6 | 24 1? םְֶיִנּב.



PSALM םילהת 

 םיִעָשְר תַצְעַּב ףלֶה אְלורָׁשַא ׁשיִאָה יִרָשֶאיי 1
 :בָׁשָי אָל םיִצַל בָשומְבּו דָמָע אל םיִאָטַח ְּרָדְבּו
 :הָלְיְלְנ םמּוי הּנְהִי ותְרְתְּבּו יִצְפַת הוהְי תְרּותְב םָאויָּכ*
 םִיָמ יִגְלַּפלַע לּוָתָׁש ץֶַעְּכ הָיָהְ
 לוָּבַראְל ּוהָלֲעְו ותַעְּב ןּתיוויְרּפ רשא
 :ַחיִלְצַי הֵׂשֲעַיײרׁשֲא לָכְו

 יםיִעָשְרֶה ןֶבְאָל+
 :"ַחּוְר ּונְפְּדִתְדִרֶשַא ץמכ"םַא יִּ
 :םיִקיִּדצ תַדעּב םיִאָטַחְו טּפְׁשִּמַּב םיִעָשְר ּומֲכְי"אָלוןֵּב"לַע
 :*דבאת םיִעָשְר ֶָרֶדְו םיקידצ יִָּרְב הָוהְָי עדוידיכ
 :קיִרדּוגָהְי םיִמָאְלּו םיוג ּושְנֶר הָמָלי ל

 דָחָי'ּודְסוְנ םיִנְזֹורְו ץֶראדיכלמ יּובציְתְו>
 :וחיִׁשְמ"לעֶו הוהי-לעי

 ;ומיתבע ּונָּמִמ הָכיִלְׁשַנְו ֹומיִתֹורְסֹומ"תֶא הָקְּתַנג
 :ומָל"געְלְי יָנֹא קָחְשּו םִיָמְׁשִּב בשוי+

 :ֹומָלֲהבְי וגורְחְבּו פאב ומילא ךֵּבְַי זָא
 :ייׁשְדְקרַה ןויצדלע "יָכְלַמ יִּתְכְָני יִנָאו

 יהוהְי קח לא הָרְּפַסַא'ז
 :ךיִּתְדַלְו םִַּה יִנֲא התא יִנְּב 'ילֶא רפא"
 :"ץֶרָאיסְפַא ְךְתָנִחַאֹו  ּךֶתְלִחְנ םִיֹוג הָנְּתאְו יִנָמִמ לאש

 Ps 1, r mtr incert | 2 prps תַאְרִיִּב | 3 > [6 17,8 | 4 * 6+-ןַכ אל || * 6
 + ץֶרָאָה יִנָּפִמ | 6 * ₪ 41 || ל 1? דָּבִאְי | קפ 2, 1 קצקפ ּומָהְי | 2 * קזק וצעיתי

6Aהוהי | 6°  add || 3 Or JB, | 4 mit MSSודעונ | << ₪  prps83,4 | ל  cf 
 א0760100ףצ BadiAevg dm 00100 )? וּכְלַמ יִּתְכַסַנְ) | ל 6 ie ושדק | 7 = טפס

 accent, sed frt add | °° prps יִּתְרַמָא || 8° frtvb exc et °° dl (vel 61 'מ לאש).



2,9—5,2 PSALMI 90g 

 :םַצְּפַנְּת רצוי יִלְכַּכ .לֶזְרּב טֶבָשְּב םֶערֶתּפ
 :ץרֶא יַטֿפש ּורְסּנַה ּוליִּכַשַה םיִכְלְמ הָּתַעְווס

 ירָבדּוקַשַניי> :הָדָעְרִּב ול הֶאְרְּב הָנהְידתֶא ּוָדְבָעְוי

 פא טְעֶמַּכ רַעָבְִדיִכ ְּךֶרָ דָבאתְוּוףנָאְן
 ו יֵתלְּכ יל

 :ֹנְּב םּולָשְבַאיינָּפִמ ּותְרבְּב ודל רֹוָמְזִמי 3
 :יִלָע םיִמָק םיֵּבַר יָרָצ ּוּבְרְדהֶמ הָוהְי*
 :הָלָס 'םיַהלאב ול הָתָעּוׁשי ןיַא יׁשְּפַנְל םיִרְמָא םיִַּר

 :ישאר םיִרָמּו יֵדובְּכ יֶדֲעּב ןְגְמ הָוהְי הָּתַאְוּ
 :הָלָס | ֹוׁשְדַק רֶהֵמ יגָנעיו אָרְקִא הָיהְי"לֶא ילו

 :יִנָכְמְסִו הָוהְי יִּכ יִתוציִקַה | הָנָשיֵאָו יִּתְבַכָש יָנֲאֿ
 :יִלָע ּותַׁש ביָס רֶשֲא םַע תֹובְבְרַמ אָריֵאדאָלל

 ייֵהלֲא יִנָעיִשּוָהו הֶוהְי המּוקי
 ּתְרַּבְׁש םיִעָשְר יִנׁש יחל .יביא"לָּכְדתֶא ָתיִּבַהדיִּ

 " חל ַּתְכְרְב ךמע-לע הַעּושיה הָוהילפ
 :דְוָרָל רֹוָמָזִמ תֹוניִנָנַּב ַחצְנְמלי 4
 :יִתָלְפְּת עמׁשּו ינֿגה יִלָּתְבֲחְרַה רַעְּב יקדצ יִהְֶאו יננע יִאְרָקְּב
 צ שגב  EN RS) 3./:ד ' SE :הָלָס בכ ּׁשְקבְּת קיִר ןּוֵבָהֶאַת יהָמלְכְל יָרֹובְכי הָמדדַע שיָאדיִנֶב

 ולא אלל שי הָוהְ לול דיִסַח הָוהְי הלָפֲהיכ ועדו+

 . :הוהילא ו הב קצב תב
 :*הוהְי יִנָּפ רֹוא ּוניִלְעד"הְסִנ בוט ּונָאְרִייִמ םיִרָמִא םיּבַרל

 ּובָר םָשריִתְו נד תעמ יֵּלְב הָחְמִש הָּתַתנ
 'תַטָּבל ךָרָכְלי הָוהְי הָתאדיכ  ןָשיאְו הָבּכְׁשִא רּדְחַי םֹלׁשְּבי

 :יורי : סט

 :ִנָביִשוִת :דִוָדְל רּוָמָּזִמ תוליִחְנַהדלֶא ַחַצַנְמַלי 5

 :יִגיִגַה הָניִּב הָוהְיוהָניִנַאַה יֵרְמַא*
g 5 Hie 5 םעְרִּת | ro IMS 6 שילָּכ | זז' IMS 6-4-1ל cf Hie, sed fit 

al וליגו | 12 °° apud Hie aescu bar; 6 02050006 0186/06 9 adorate pure || 

Ps 3, 3 * <65; 5 eh 5 6 + avrod 8 tuo | 4 frt dl | 8 55 frt add | fit 

al | Ps 4,2 6 ,יִנֵנֲע | 3 = 6 הָּמָל בל יֵדְבָּכ A (4סס£0 עסט) 1106 'כל יִדָּבְכָנ | 
4 * ml MSS אָלְּפַה || ל + ויל ּודָסַח c 3122 | 5 63 < ן | 7 * pro NJ; 
6 éonuewwen (הָסְנ) | 5 ₪ 6 8 6ספ)ש | 9 76 dl חטבל vel ;דדבל IMS 

 תלֲחַנ.  kinpovouoUdng, AZ Hieדף | Ps 5,1 6 6ּךּרַבְל

Biblia. 5% 



  3-8תהלים  = | . 910

 יהלאַו יִּכָלַמ  יעְוש לּוקָל הָביֵׁשְקַה
 ילוק עָמָשִּת יקב הָוהְי+ :לָגּפְתֶא ְךֶלֲאיְּכ
 :להפצאו ךל-ךרעא רקב

 :עָר ךְרְגְי אֶל הָּתֶא עַשְר ץֶפָחְלֶא אלי
 יגיע דגל םיִלְלֹוה ובְצִיִתְאל6

 בז ירד לּבַאִתַז :ןָא ילעפלּכ אג
 :הָוהְיּובֲעְהְי הָמְרַמּו םיִמְּדשיִא

 ְךָתיִב אבא .ּדְסַח בֶרֶּב ינאו*
 ְֲתֲאְרְּב ךָשדְקדלכיה-לֶא הָוחּתְשִא
 יִברוש ןעמל ְּךֶתַקְרצְב יִנֲחְנוהָנהְ
 יָד יגל ירשה
 תה םֶּבְרק ּהָנּוכְג ּוהיִפְּב ןיַא יב

 :ןוקילחי םָנושָל .םֶגֹרָג חּותּפרֶבְק
 םֶהיִּתוְצְעְמִמ ּולָּפִי םיִהלֲא וםַמיִׁשֲאַה יי
 :ךָב ּורָמדיִּכ ומחידה םֶהיֵעְׁשַפ ברב

 ונגר םֶלעְל ךב יִסוחְד יל ּוהָמְׂשִו>
 מש יבֶהְא ְּךַב ּוצְלָעַיְ מיל יִדָסֶתְו

 :ּונָרְטְעַת ןיְִר 'הָנִעּפ יהָוהְי קידצ ְךְרָבִת הָתַאְיֶכי
 :דודְל רומְזִמ תיִניִמָשַהְלַע תֹוניִנְנּב הצנמלי 6

 :ינֵרְסִת ְתָמֲחַב-לַאְ יֵנָחיִבֹות ָּךְפַאְּב-לַא הָוהְי
 מצע ּלְֲבִנ יִּכ הָהְי ינאְפר יא ללמֲא יִכ זי נגח
 :יָתָמ-רֲע הָוהְי תאְו דֶאְמ הָלֲהְבנ יִׁשפַנְו

 ְְָסַת ןעֶמְל ינעישוה יִׁשְפַנ הָצְלַח הָוהְי הָבּׁש
 ְָ"הָדֹי ימ לואָשּב ּךָרָכְז תֶוָּמּב ןיִא יב
 יִתָחְנַאְּבויִּתְעֶגְיל

 :הָסְמֲא ישרע יִתָעְמְְּב יָתְמִמ הָלְי7ְלָכְב הָחְׂשַא
 :יָרְרוצהלֶכְּב יהָקְתָע יֶניֵע סעֶכִמ הָׁשְׁשֲע*

prb vb exc | 5 frtdl | 7 ftל  | 'Bn§רקב 6  et conjgהוהי  frt dl4 °°  

 dl | 9 * א רשוה, 0 רשיח | ל 255 6453 ָךיָנָפְל | < 6% יִּכְרַד; קמ vמ
 exc || ro 1 6 Vrs 1מיִפָּב | rr 6 Hie ברֶּכ | 12 *] ָךְסֶּת sine | vel ּךסֶה |

Ps6,ּונְרָטעִּת |  prps As, frtdl | 5 Varל  | frt dlל פק , | 13 *  
prb dl | 5 prb 41 || 6 6 >t | 7 prb vb exc || 8 * Vrs npn} | ° prps3  

 תַמְלְכְּב
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 :יְכְּב לוק הָנהְי עֶמְׁשיִּכ ןֶנָא יִלַעָפְלְּכ יֵּנמַמ ּורָּס
 :חקי יִתְלַּפְת הֹוהְי יִתָנַחְּת הָוהְי עָמָשי
 :ענָר ושבו ּובָשָי יֵבְיֲאלָּכ דאָמ ּלַּבִיַויושָבְויי

 :יִגיִמְיְְּב שּוכדיִרְבִּדלַע הָנהיל רֶׁשרֶׁשֲא דֶנְלל וישי 7
 :יִנליִצַהְו יֿפְָ"לְִּמ יִנָעיִשוְה יִתיִסָח ָךְּב יֵהלֲא הָוהְְ
 :ליִצמ ןיִאְו קרפ יִשְּפַנ היְראְּכ ףָרְטְיָק

 :יפַכְּב לֶוְעְשְידםא תאָז יִתיִשָעְדסא יַהְלֶא הָוהְיּ
 :םקיר יָרְרּוצ "הַצְלַחַאְו עֶר יֵמְלַׁש יִּתְלַמְגםא5
 ייַח ץראל סמר גָשִיְו יִשְפַנו ביוא "ףלרי

 :ָתיִוצַ :הֶלְס ןֶּבָשָי רָפְעל ידּובְבּו
 לטָּפָשִמ יֵלֲא הָרּועְו יָרְרֹוצ תוָרָבַעְּב אֵׂשָנַה ךֿפַאּבו הָוהְי הָמּוקל

 םיִמַֿל ןידי הןהופ :הָבּוש םֹוָרמַל הילָעְו ָךבְבֹוסְּת םיִמֲאְ תֶרעופ

 יל יֵּמְתכּו יקב הוה נפש
 קיד ןְנֹוכְתּו םיִעָשְרועַר אָנֹרָמְגִיפ
 :קיִּרצ םיהלֶא  תּויָלְכּו תוּבָל "ןחבו

 :בֶליִרָשְי עישומ "םיִהְלא-לע יִנָנֶמוז
 :םֹווחלָכְּב םעז לָאְו קיִרצ טפוש םיִהלֲאַ>

 :ָהָנְנוְכְיו ךרָד וֶתשק שוטלי ָּבְרַח בוש אָלֲאּי
 :לַעָפַי םיִקְָֹל ויִפַח תֶוָמייִלּכ ןיִכַה ולי

 :רֶקָש דלָיְו למָע הָרָקְו ןֶוָאְלְּבַחְי הגה
 :לָעְפִי תַתְׁשְּב לפיו ּוהָרּפְחְִו הָרְּב רָב
 :דֶרו ֹוָכָמֲח ודקְדְק לעו ֹוׁשאֹרְב ּוָלָמְעובָּׁשיול
 :ןֹויְלֶע הָוהידמש הרמזַאו ֹוָקְדצְּכ הָנהְי הָדֹואיפ
 :דְוָל רֹוָמְזִמ תיִתָּנַהלַע הַצנְמלי 8

 ץֶרָאָהלֶכְּב ְּךֶמׁש ריִרַא-הָמ ּוניֵנדַא הָוהְְ
 :םִיָמְׁשַה-לַע ְךֶדוה הָנְּת רֶׁשֲא

 rr prb dl (c ן) | Ps 7, r 6%50 Hie ישוכ cf 25 21,2155 | 3 6 קרפ ןיֵא [
(cימְלוש | ל 36 הָצַחְלֶאְו | 5 6 116 יררזצ | 6 * 56 4; | רי  Hie5°6  

 פז M5( vel ףדרי | * 17 יִדָבְכּו | 7 * 6 יֵלֲא; ילא הרועו מש ₪ גמזe אָשָנַה
trsp? | 5 6 év rpoordyuati 0 = 5 | 8 prps NW; mtr v 7—9a incert | 

Hie | 14 6 % 7 = 5 | 15 [| <6 |1 רַמְנִי | ל ג >680  prbזס *  

Ps 8, r 65 Hie NIRA || 2 crrp; 6 6דו émnoen, Hie ?קא posuisti, 386 gui 

dedisti, 8 



 g12 . \ םילהת 9,1—8,3§

 ְיָרְֹוצ ןעמְל וע תְדַפִי םיִקָניְו וםיִלֶלוע יִִּמ
 :הָּתְנְנּב]) ה :םּקנְתַמּו בלוא תיִּבָשַהְל

 רֶׁשֲא םיִבָכוכְו חי ףיִתְּבְצִא השעמ  ךיִמָש הָאְרָאיִּכי
 ּונָקְפת יִּכ םֶדֲאבּו וָרְכְנִתִיִכ שוגָאדהַמ

 :ּוהָרְטַעִּת רֶדָהְו דֹובָכְו םיָהלֲאמ טעָמ ּוהָרְסַחְּתַו
 :ּויִלְנְנִתַחַת הָּתִׁש לכ  ףיָרָי ישָעְמְּב ּוהָליִשְמַתְ
 :יִדָש תומָהְּב םנו םֶלּכ םיִפְלַאְו הצל
 :םיִמָי תּוחְרֶא רבע םִיַה יִנְדּו םימש רּפְצפ

 ץְראָהלכְּב מש ריִרֲא-הָמ ּונינדא הָוהְוי
 :דֶוָדְל רֹוָמְזִמ 32 תּומ"לעי חצְנֶמְלי 9
 ְיָתּואְלְפַנלְּכ הָרְפְסַא יִּבל"לָכְּב הָוהְי הָדֹוא* (א)

 :ןוילָע ָּךֶמַׁש הָרְמזא ְּךַב הָצְלעֲאְו הָחָמְׂשִא
 :ךיִנָּפִמ ּודְבאָו לְׁשָכַי רוָחֶא יִבֹוִאבְּׁשָב+ (ב

 :קֶרְצ טפוש אסְכְל ַתְבְשָי יִניִדְו יֵמּפְׁשִמ תיִׂשֲעיּכ
 :דָעְו םֶכּועְל תיחְמ םֶמָש עַשְר תְַּבִא םיוָנ ְתְרעגֿפ ₪

 יסֶרְקז דָבָא 'ִּתְשְתְנ 'םיִרָעְו חַצְנָל יתֹובְרָח ּומָּתי ביואָה
 :ֹוָאְסְּכ טָפָשִמל ןנוכ בָשָי םֶלועָל הֶונהִיְו 55 :יהָּמִה (ה)

 :םיִרָשיִמְּב םיֵמֲאל ןיִרָי  קֶדְצְּב לבָּתיטְּפְׁשִי אה
 :הָרָצַּב תֹוּתְעְל בנׂשִמ דל בֵגְשִמ הָוהְי יהיו 0

 :הָוהְיְףיׁשְרְד ָתְבנעדאל יִּכ ּךַמָׁש יעדוו ְּךְב ּוחְסְביַויי
 :ויָתֹוליִלֲע םיֵמעָב ּודיגה ןויצ בשי הָוהְיל ורמי 0

 :םיינִע תקעצ חַכָׁשיאְל רֵכָז םָתֹוא םיִמָּב שרדה
 :תָנָמייֵרְעְׁשִמ יֵמְמֹוְרְמ  יָאְנְשִמ יִוְנע הֵאְרֹוהָזהְי ייֵנַנְנְחצ ₪

 ְָתְעּוׁשיִּב הָליִנָא ןוײצ-תב יָרְעְׁשְּב ְךיֵתְלַהְּתלְּכ הָרְפְסַא ןעֶמְלי5
4 Or 66 שמ‘ | 7 ml: MSS הָשַעַמְּב | 8 :7MSS הנאצ | g Hie |םיִמ 

Ps ף 1 sim 2 Hie; mlt MSS ןבל תומלע ‘EBp® 0טגןגט Bev, 6 0ח6ק דשצ 

xpugiwv rod viod = (לע) ןבל *תֹומלע-לע, גס ןבל תּומְלע | 6 5+ 41; stich 
prb exc || 7 * 6MSS et 68 nian, ‘EBp® apgwe || ל prps DW || > compl 

MSS WO] || 5 totus vs ;שק 1 ₪ DW :. .. . חַצֶנ תֹובְרָחְל בִיֹואָה ומ, 
  vel sim vbּודְבָא מז )cf Jer 25,9; Ps 74,3( || * p:םֶלּועָל םרכז דבא , . .. תשתנ

exc; trsp + cf 5 | 8 fit dl; al c vs 7 conjg | g °° IMS 8 ּםיִמָּאְל | ro Var 

  prpsיִנֵּנָה | ל  | 14 * compl MSSםַיָנַעַ, 0 םיִוָנָע  5 41 | 13 Kבַּגְשִמ | זז
  || 15 1 c compl MSS nn, al 6 Vrsיממורמ  6 14b conjg et dlיאש,

 .?  trsp]ויצ  postיִתלְהּת;



 ה
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 :םֶלְגַר הָרָּכְלִנ ּונָמט ּוזתֶשְרְּב ּוׂשְע תַחָשְּב םִיְג יִעָבְטי ט)
 :הָלָס וינה עָשְר יׁשְקונ ויפַּכ לַעָּפְּבי הָשָע טֶּפְשִמ הוהְיּועַדֹונז

 :לםיהְלֶא יֵחַכְׁש םיֹג"לְּכ יהָלּוָאְׁשִל םיִעָשְר ּובּושי5 0)
 :ידעל דבאת יםיונַ תוקּת ןֹיְבֲא חַכְׁשִ חַצְגְל אל יֵּבפ (כ)

 :ינּפ-לע םיוג ּוטָפָשְי שונא זעְידלא הָוהְי הָמּוקיפ

 :הָלּמ הָּמֵה שּנָא 'םג עי .ַהָל יהומוהוהְי הָתיׁשי
 :הָרָצַּב תֹוְּתַעְל יםיִלְעַּת 'קיָחְרְּב דָמַעַת הָוהְי הָמָליי 100

 :'ּובָשָח וז תֹומזמִּבו שפתי .יִנָע קְלֶדי עשְר תָנַגְּב*
 דרב 'עצבּו ּוָׁשְפַנ תואת-לע עֶׁשָר ללה

 :יָתֹומְזְמ-לְּכ םיִּהלֶא ןיִא ׁשְרָדִיהלַּב ופַא יּהַבָנַּכ עָשְר+ :"הָוהְי  ץא

 דנג ףיִטֶּפשִמ םֶרְמ תַע"לָכְּבו וָכְרְד יוליה
 טוָמָאלַּב בלב רָמֶא5 םָהָּב יפי וירו"
 :עֶרְב"אְל רֶׁשֲא רלָו רֶרָל

 :ןוָאָו לָמַע ונושל תחת 'ִּדְתְו 'תוָמְרִמּו אָלְמ' ּוהיִפויהָלֶאז ₪
 יהָבְלַחָכ ויני יקָנ 'גְרַהִי םירְתְסּפַּב יסירצְח בראְמְּביבָשיי

 :"ּונְפְצִ

 יתר 4 סאלח רוסו לה שי יהי
 :יחְצְָל הָאְר"לַּב ויָנפ ריִּתְסַה לֶא חֶבָש ּובְְּב רֶמָאיו

 :'םיִיְנָע חָּכְשִּת-לַא ּךָדָי אָשְנ ילֵא הָוהְו הַמוקיי ק)
  | 18 °ftvbשקזנ  1 6 Vrsםִתְׁשִרְּב | 7 ** קזקפ ֹיֵּפַכְּב | ל sקזק *-* 6:

exc | ל stich exc;?v 21 huc trsp | rg °K DlJy, Q Day | * 6 61 | 
21 * 9MSS אָרֹומ; 65 הָרֹומ; 81 הְרַמָש (141,3) | ל frt dl | עפ 10, ז * 0 
6 6 et 41155 6 Ps 9 conjg | ל 6 pin | > 1 םלעְתִתל | 2 * ₪ שְּפִתִי | 
5 fזt 1 בָׁשָח | 3 * 63 לַלִה | ל / עצב ֹוׁשְפַנ ֹותָוֲאַּת | < 53 ךרב | 5 זק : 
6 6 | 4 5 + 410 crrp | ? compl MSS הָבְְּב | 5 * pc 2155 63 ;לי ft 

  7ו ַחיִלְצִי | * א ּוּכְרַּ 0 ויָכָרְּד | 6 קזקפ בֵׁשֲא, 81 יֵרְׁשֲא; 6 רַׁשֲא גחזe ץ
habet | 7 * ft al | קפ תומרמ ואְלְמrל-* ק | > Var ותו | 8 * prps 

 גרהל | < קז ְּףְליַחְל; 1 6 6 (ז6 ח<עחזס) 36 הָכלִח ג  6 Hieתַצְרי צרה | ל
 |  frt dlל-ל |  cf 37,32 (6 aroBAérouaww) || g * frt dlפי  cf 10 | 4 prpsךלח

 - cf AZ Xaoeeic, Hie ef 00%ָּכַדו  velותשרב + וכשַמְּב 41 | זס * א הָכָדְו 5
fractus, Q ְִהָּכ c 2 cf 6 0761/0061 0010צ || ל 6 6צ ד alTév -070%00160א 

oat = yy | © pro םיִאָּכ ליַח ; 1 םיִאָכלח ג הָכלח c8, vel ם(י)א dittogr | 
rr frt post לֶא trsp | 12 * 6A ;לא‘ prps ֶד (= הֶשָּפ) אשת לַא | ל א םיָנע 
Q BIJ; prb vb exc. 

Biblia. 588 



 14 | םילהת 1-6

 :שֶרְרַת אָל בלב רֶמָא םיִהלֶאועָשְר ץַאָנוהָמ"לַעי
 רוב תֶהֶל טיִּבַת וסֲעַכָנ לַמָעּהָתַא-ייכ הָתאְרִי+ ה

 :ירזוע ָתיִיָהּוהֲּתַא 'םותי 'הָכְלַח בז ְּךֶלָע
 :יאָצְמְּת-לב ועְׁשְר"יׁשורְִּת 'עְרְו עֶׁשָר עוֶרְז רבשיי ש)

 = ֶעְרֶאְמ םיוג ּוְָבֲא דעו םלע ךֶלְמ הוי
 ְנְזָא בישקת 'םָכל ןיִכְּתי | הָוהְיְתְעָמָׁש יםיִנָנָע תואָתיז (ת)

 :ץֶרָהְרִמ שונָא ץרעל דע ףיסוידלב ו םותָי תש
 דִוְדְל יַחַצַנְמִלי 1

 :רופצ 'םֶכְרַה 'ודונ יִשְפִנְל ורְמאִּת יא יִתיִסָחו הָהיב
 רָתְיילַע םצח ּונְנֹוכ תֶשָק ןּוכרדי םיִעָשְרֶה הגה יִּ

 :בֶלדיִרָשַיְל לַפא-ֹומְּב תוָריִל
 :לֲעְּפ"המ קידצ ןּוָסַרָהַי תֹותְׁשַה יי

 ֹואָסַּכ םִיַמְׁשַּב הָוהְי ֹוׁשְדָק ליבו הָוהְי
 :םֶדָא יֵנְּב ּונָחְבִ ויִּפַעְּפע ּזַחְי ויָניע

 :ושְפַנ הָאְנָש סָמָח בהאְו יעָשְרְו ןָחְבֹי קיצי הוה
 תֶנֶמ תּופָעְלַז חּוָרְו 'תיִרְפְגְו שא יםיִחֿפ םיעָשְרילע רמְמִ
 :םֶפּוּכ) ּוומינְפ ּוקחַי רֶשָי בָהֶא תּוקְדְצ הֶוהְי קיצהיכז

 :דִוָדְל רֹוָמְזִמ תיִניִמְשַהְלַע חצְנְמְלי 12
 :םֶדֶא יִנְּבַמ םיִנּומָא 'ופַפיּכ | ידיִסֶח רֶמְנְיִכ הָוהְי הָעיֵׁשֹוה
 :ּורָּבַדִי בֶלָו בֶלָּב תֹוְקְלַח תַפְׂש ּוהעְרתֶא ׁשיִא ּורּבַדִי ו אָוָש
 :תולדג תֶרּבִדִמ ןושל תוקלח יֵתְְש לכ הָוהְי תָרְכִיצ
 :ּונָל ןוָדֶא יִמ ּונָּתִא ּוניֵתַפְש ריִּבנַ וננשלל ו ורמא רֶׁשֲא
 הָוהְי ה םּוקֶא הָּתַע םיִנויִבָא תָקְנֲאַמ םייִנַע דָשָמ6

 גידל יפי עַשַיַּב תיִשֶא
prps DIn’| 6 a conjg;8 ְףיֵדיְּב | < 6 86 | 4  compl MSS14 * 1 \ 5  

prpsׁשֶרְדְּת || < - Var Qל  | trsp ,c 6 Hie1 ורזע || 15 5  ₪ * || frt a et 2 trsp 
 ND. cfAzZ | 16 IoMSS 6 םֶלועְל | ז7 * 22155 םוייָנָע | 5-5 6 דע סון

 rhc kapdiag 0010; prb subst latet | 18 frt dl | Ps זז, 1° 6 ך-רומְזִמ |

 PK 171), Q et compl MSS Vrs ‘Ti | > Vrs ומָּכ רַה vel כ םיִרָה | 2 6 B60ח =
oikouuévnv, frtדע  GPP bond Shay cicםיִצָח | 4 585 % + 66 ד6צ ח6צמדס  

 ו דֶלָחְל | 5 =" 15+ 6 6 עֶׁשְרְו קיִצ ןחְבִי | 6 * 5 00<, 1 םַחַּפ צו יַמֲחַּפ
 c שֶא conjg || ל frt dl, cf Gn 19,24 || Ps 12, 2 * prps דָסֶח | ל prps וספא;

nudv = 5ץ;שסססצ  Tv5 לֶא 6 ח066 | 5 6  pc MSS iY | 3 compl 

prps וננשל sine ל | 6 = 6 הטקקמסוטססןגסו év 000, 2 éupavéc, S aperte; 

 קזקפ 1ל עיפוא.
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 קָּקִזִמ 'ץֵרֲאָל ליִלֲעַּבי ףּורצ ףָּ תֹוָרּהְט תֹוָרָמַא הָוהְי יתֹורָמֶאל
 ביִבְסְּפ :'םֶלועָל וז רוּדַהַמּו נצ יםֶרָמְשִּת הָוהְי"ההה5פ :םִיָתְעְבְׁש

 :םרֶא גל תו{ םֶָּכ ןיכְלַהתי םיעְׁשר
 רול רוָמְזמ ַחַצנְמְלי 8

 :יֵּגַמִמ ְףיִגָּפיתֶא ריִּתְסַת הָנָא-רע חַצְנ ינָחכְׁשִּת הָוהְי הָנָא-רַע=
 ימָמּי יִבָבְלַּב ןוגָי יֵׁשְפנְּב תוצע תיִשֶא הָנָא"רַע
 :יִלָע יִבָיִא םּורָי הָנָא-רע

 :יתנָמַה ןָשיִא -ןּפ יניע הֶריִאָה יֵהלֲא הוה יִנֵנַע הָטיָּבַה+

 :טּומָא יִּכ ליג יִרָצ ויתְְכ יביא רמאידּפ

 ךַתְפּושיּב יב לג תְחְַב סינא
 :"ֶלָע לָמָנ יִּכ הָוהיִל הָריִשֶא
 דְנֶל ַחּצְנְמְלי 4

 םיִהלֶא ןיִא ולב לָבָנ רַמָא
 :בּומדהָשְע ןיִא | יהָלילֲע ּוביִעְתָהי ּותיִחְׁשָה
 םֶדָאינְּב-לע .ףיִקְׁשַה םִיַמָׁשִמ הוה
 :םיָקלַא"תָא שרד ליִּכָשִמ שיח תֹואְרָל

 דָא פג תא
 :יואָרְק אל 'הוהְי יםֶחָכ ּולְכָא יִמע יִלְכַא ןְוא יִלַעָפ לּכ יּועֶדי אָלֲחּ
 :'קיִדצ רוב  םיִהְלֶאדיכ יֵדַחַפ ּודֲחַפוםַׁש
 :'ּוהָסְחַמ הָוהְיי יִּכ ."ּושיִבָת יגָעְתַצָעַפ

 מע תּוָבָש הָוהְי בָּשְּב לֶאְרְשַי תעשי ןויצמ ןָּתהוָמז
 :לָאָרְׂשִי חַמְׂשִי בקעי לג

 7 * Var” ning || °° prb crrp; prps Pin || 8° pc MSS 6 Hie ּונרמשת |
 5 110155 ּונְרְצִת, 3 :4 אא | 6 םָלֹועְלו; קז ביבס םלועל וז קזקפ :ללוז
 ביִבָּסִמ | ף 15 ;{ni 6 (הס\טשקמטס6 Sexta 650006שמ006 = NYY; pro םרכ
 pc MSS םּורְּב ; pro תלז םרכ '£8ק% xopu ZoAau(e) = 'ז םֶרָּכ | 5 13, 3 * זמ
 תּובָצַע | ל A al 3% + הָליִלְו ft recte | 4 ** prps nl הָנׁשיִא | 6 6 -- kai שס\ש
 tT 6ש6ןגסדו אטק(סט ד00 טוע(טדסט 6[ 7,18 | Ps le 53,2 לוע ּוביֲעתָהְו |

 2 53,3 םיִהלֲא | 3 * 534 גָס | ל 115 ן חֶלֶאַב | 4 * 4MSS 65 116 6 ּועְדָי |
 ל > 5 1 55 תזקs םחל לוכָא D velוחָל לּוכָא vel הוהי םחל ולכא | 435

conjg|53,6 רֶנָּפ 6 צ 6  <P?וארִי | 5 * 6 6 536+ דַחַפ הָיָהְאל |  sקrםיִהלֲא | < ק 
 6 ** 6 הָתְשיִבַה ךנח תֹומצע; prps שיבה יִנֲע תַצַעַמ | ל* 536 םיִהְלֲא

 םֶסָאָמ | ל 7 תֹועְׁשי

58B* 



  I5,1—17,rםילהת 0 916

 דָוָדְל רומָזִמ 9
 toi רֵהְּב sed Ge רּוְגְי-יִמ הוה

 " של לו לגך"אל
 :וברק-לע אָׂשְנ-אְל הָּפְרֶחְו הַעָר והעְרְל הֶׂשֲעאְל
 דֵּבַכְי הָוהְי יִאְרָיתֶאְו יסֲאָמִנ ויָניֵעְּבו הָזְבְנ

 שנ ןֵתְנ"אָלוופְסַכ :רָמָי אל עה עָּבשנ

 הָקָל אל יקְנלע דחו
 :םלועְל טומי אל הָלֶא הָשְע

 דל םָּתְכִמי 6
 דלָּב יִּתְבֹוט הָּתִא "יִנדַא הָוהיֵל יִּתְרִמָא* ְּדָב יִתיִסָחְיִּכ לא יֵנֵרְמָׁש
 ינַּבְריּ ;מָביִצָפָחָּ ייִיּדַאְו הָּמֵה ץְרֲאְּברַׁשֲא םישודקל3 :'ִךיִלָע
 לרַהָמ רָחֶא" םָתֹובְּצַע

 :יָתָפְׂשִ-לַע םֶתומְשתֶא אָשֶאדלבּו םָדִמ םֶהיְֵּסִנ ְךֶּפַאלַּב
 :יִלְרְּג ךימות הָּתַא יִסּוכְו יָקְלֲחיתָנִמ הוה

 :יִלָע הָרְפָש תְלֲחֹנ-ףא םיִמיִעָנַּב יִלְּולְפְנ םיִלָבַחְ
 :יִתויְלְכ יִנּוְרְסִי תוליל"ףא יִנָצַעְי רֶׁשֲא הָוהְי תֶא רב
 :טּומָאלַּב יניִמיִמ יִּכ דיִמָת דגל הָוהְי יִתיִוָש

 :חַטְב ל ןשי יְשְּב"ְףַא יב לגו יִבְל יחֲמְׁש וכל

 :תחׁש תואְל ףיליסח ןתַתְאל לואשל יִׁשְפַנ בועת" יב
 ְךיָנְפ-תֶא תֹוחָמְׂש עבָש םיִיה חרא יֵנֲעיִדּוְתיי

 :חַּצָנ ָךְניִקיִּב תֹוָמֲעָנ
 :הָמְרִמ יֵתְפְׂש דְוְרְל הָלפַּתי 7

 אָלְּב יִתְלּפְת הָניְוַאה יִּתָּנְר הָביֵׁשְקַה קֶדָצו הְוהְי הַעְמש
subst|46 יִמּ ] 3 8% 1 MSS 65 Hicיִלָהאְּב | *  Mssספ 1 ו  

 4 3 6 חסשמכ6ט606ע06 = YD vel sim; prb 16666 || 5 6 דע ח\ף0(0ש 00700 =

 3 (עַרָהְל | Ps 16, 2 * nonn MSS יִּתְרַמָא vel ּתֶרמָא ut recte 68 Hie | * ינדא
cf ad v 3 |ףיֶרעְלְּב לב;  * non sine fe, prpsהוהיל 4 | 52 6 6  vel 

év Tl yl abrodד0%  v 3 crrp; 6 10% dayiogל  | | sine3 3 91155 ירידא  

 6000000006 rdvra td 06 וז 00100 év avroic = הָצְרַאְּב רשא םישודקל

 םב ּוצְּפָת לכ ריִדָאָה המה; קזקפ קזס ךילעדלב ₪ ץ 3 רֶׁשֲא םיִשדקלָּב ללב
 םֶב ּוצְפֲח םֶלָּכ םיִרְַּאְו הָּמַה ורחב | 4 * 58ּּבְרַי |  תזמ cצזק ; קצק . . . םיִרָחַא,
 גו ּורימח | 5 prb 1 ךמות al ףיסות | 6 63 יִתְלֲחַ g9+Mss| חַמְׂשִי | ל יִדֵבְּכִ

cf 7,6 | ro = ,ךיֶדיִסַה 0, ml: MSS Vrs ךְריִסַח | 0 עַבָש | Ps :7,6 

dikaiodgUuvng uov, A Hie PY. 
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 :םיִרְׁשיִמ הָניֲִחַּת ףיָניע | אָצ יִטָפָשִמ ּףיֶנָפְלַמ
 ייתמז אָּצְמּתדלב יֵנָתְפַרְצ=הָליַכ ְתְדקָכיֵבְל תְנְתָב
 יּתְרַמָׁש יא ךיִתְפְש רֶכְדִּב םֶרֶא תלְעְפְלי :"יפרבֲעלַּב
 :יָמָעְפ ּוטֹוָמְנ"לַּב ְךיָתֹולְנְעַמְּב ירושא ףֶמְתַי :'ץיִרפ תוָחְרֶא

 :יִתָרְמֲא עַמְׁש יל ךְְזָאהטַה לָא ינגעתדיכ יִתאָרְקיִנַא
 ְניִמיִּב םיִמָמֹוקְתִּמִמ  'םיָסֹוח עישומ ְּףיֶדְסֲח יִהָלְּפַה
 :ִנריִּתְסַת ְּיֶפְנָכ לַצְּב .ןוע-תב ןוְׁשיִאְּכ יִנְרְמְש
 :יִלָע ּופיָקי שָפָנַב יביא יֵנוְרש ּוז םיִעָשְר ןנְפַמ
 :תּוָאְנְב ּורְּבּד ומיֿפ .ּורְגְס ומָּבְלָחיפ
 :ץֶראְּב תּוָטְנְל ּותיִׁשי םֶהיִניִע 'ינּוְבָבְס הָּתַע יּונְרָשָאיי
 :םיִרָּתְסַמְּב בֵׁשי ריִפְכְכְו ףרטל ףוסְכִי הָיְרַאְּכ נימי
 :ףברח עָשְרַמיִשפַב הַטְלַּפ ּוהֲעיִרְכַה ויָנָפ הָמְּדק הוהְי המק
 יםיִיֲחַּב םֶקלֲח דֶלָחַמ םיִּתְמִמ הוה םיִתָמִמי

 :םֶהיִלְלוָעְל םֶרתִי ּוחיִּנַהְו םיִנָב ּועְּבְׂשִי םֶנֶטב 'אָלַמְּת יְּךְניִפְצּו
 :ִּךַתְנּוְמִּת ץיקֶהְב הָעְּבְשֶא ְךיִנָּפ הֶזָחֶא קָדְצְּב ינא5

 הָריִׁשַה יִרְבְּד" תֶא היהילו רַב רֶׁשֲא דָודְל הָוהְי דָבָעָל הצנִמַלי 8
 רַמאינ :לּואָש דימו ויִבְיַאלּכ ףֶּבַמ ותוא הָגהְידליִַה וםֹוְּב תאְּזַה

 :"יקְזִח הָנהְי ְָמַחְרֶא
 וָּג"הָסָחֶא ירו יִלַא יִטֶלַפִמּו יִתְרוְצְמּו יעָלַסו הָוהְ

 :ייִּבַנׂשִמ יִעָשִי ןֶרָקְו יִּנגַמ
 :עְׁשְוַא יִביִאְְִמְו הָנהְי אָרְקַא לָלֶהְמ

2 6/0% 6000001 pov || 3 * 1 6 GAZ Hie S$ ‘n] צ6] יִתַמָז et trsp accent| 
  vel'ִתֹוצִמ  crrp, 1ִּתְרַמַׁשנ | ל סזפ  prb crrp | 4 * trsp : cf 25 18,12, vel 1ל
tale quid | 5 frt 1 ּוכְמָּת vel ‘qּךַמּת אשו | 7 * mlt 5 אַלְפַה | < 6 
  IMSּוניִרָשַא  3 mlt 5ומָּבְל בֶלַח | דד 6 6 | IO prps\ח(םסעד066 6ח\ 1006

  Hie(יִנּורשַאְ)  3 laudaverunt meינודשא)  ue (aramינורשא, 6* 6א806עד66

incedentes adversum me (id); prps ‘WW. | * K6S Hie recte יִנּובְבְס ה 0 
et mlt MSS 6 ּונובְבְס || 12 6 טח086\6צ ue = ‘JID; prps ּוניִמְּד cv 11 conjg | 

13 prb c v 14 conjg || 14 ** crrp; pro +-םיִתְמְמי (Var® (םיִתָמְמ 6 6 
Exepov (Ll vekpiv = ‘NBD) et 66ח dXiywv (sic BPE), 5 A ard TeOvnkotTwv 

bis (= DnB), Hie a viris ... gut mortui sunt; pro םֶקְלָח 6S םֶקְלַח | ₪ 

 | ףַּבִמַו  | Ps 18, 1 compl MSS 6 2S 22,1היפ 0 ףְנּופצג | < 8 אָלָמִּת
 ? ? dl (vel dlל ||  sed frt dl(קצק ְףַמָמֹרַא) | 3 *" 5 25-4 יל, 25 > =*
 . ASסָמָחַמ וסוג תשJyִי  et insננס



 158 םילהת 18,526

 :יִנּותַעְבְי לֵעָיַלְב 'יֶלִחְְו 'תָנָמיייִלְבָח יֵנָָּפַא
 :תֶוָמ ישקומ ינומְדְק יִנּובְבְס לּואָש יִלְבָחַ

 עָּושַא יִהְלֶאדלֶאְו הוה אָרָקֲא ו ילדרצּבל
 :ול]  :ויָנְזָאְב אב ווונפל יתְעְושי  יֶלוק ּולְכיֵהַמ "עַמשי

 הרי שעת ודברי יםיִרָ יס ץֶרֶאָהי שערו י'שַעְנתַר
 :ּונָמִמ ּוָרַעְּב םיִלָחְג לָכאת ויפמדשֶאְו ופאְּבְָשֶע הָכָע
 :ויִלְגְר תַחַּת לֿפָרע דָריַו םִיַמָׁש טיווס
 :תּוְריֵפנּכדלַע אדו ףעו בּורְּכ-לַע בָּכְריַוִיי

 :יםיִקָתְׁש 'יבָע םִיֿפייתכְׁשַח ותִָּס ויָתֹוביִבָס וֹרתְס'ְּׁשהיתׁשָי
 ׁשֲא"יִלֲחַגְו דרב רבע ויֵבָעי וְּנַג הגמ
 :ישא-ילַחנו דָרָּב ולק ןתַי ןֹויְלֲעְו הוהְיו'םִימָׁשַּב יםעֶריַוצ
 :םמָהְיַו "ב5 םיִקְרְבּו" םציפינ "ויִצַח תַלְׁשרפ
 לב תוָדְסּומ 'ּולָּנִיַו יםִיַמ יקיִפַאו ואָרְיַרי<

 פא תה תמש הָוהְי 'ָּךְתְרַעְגִמ
 :םיָּבַר םִיָמִמ ינֵׁשְמִי .יִנָחְקִי םֹורָּמִמ חַלֶשִי

 :יִּנָמִמ ּוצְמָאיִּכ יֵאְנְׂשִמּו זֶע יָבְיֲאַמ יֵנָליִצופ
 :יל משק הָוהְיייַהְיַו ידי םֹיְ נמק

 ייל ביש יג רב רד הוה ו רנלמנר

 2 ריסָאדאל ויִּתְקח דגל וימסשמ"לכ יב

 :ינועמ תשא וָמְע םיִמָת יִהָּאְו
 :ויניֲע רֶגנְ ידי רֶבָּכ יִקְדצְכ יל הָוהָייבַׁשיוי5

 :םַמְּתִּת םיִמִּת רגע דָּסַחְתִּת ריִסֲחםֲע6

 5 :16 25 יִרָּבַשַמ |? 255 םיִמ | < 25 5186 ] | 6 5 יִנָּבַס | 7 * 25 עמשינ |
 * al cf 25 | 8° 250 ׁשֹעֶנִתִיַו | bb 2S םיִמָשַה תודֶסומ | 11 1055 25 אָרְיַו
 1 4 | ז2 * 66 5 תשינ | * ;errp |S < 25 | 3 25 NOD 1 41 || < 5 תַרשח |
 £1 ₪ יִבַע + 5 || 13 = 25 יִלָחְנ ּורַעָּב; ₪ 61 ויבע (6 Hie םיִבע) | 14 * 5

Dy | 25שמ 1 < 61 6 6 25 | 15 * 25  sine [ | * nonn MSS 6 ‘WH, 2S 
aorparnv) cf Ps 144,6 | * 259 Del |קֶרָּב,1קְרֶּב קרְביַו 6 256% (אס\ ףסדקסע6ע  

 16 * 25 םָי | * 25 sine ] || 5 25 תַרָעְנַּב | % 25 וּפָא | 18 * 656 Hie יביאמ |
 ל ו > 25 | 19 ל > 25 | 20 = 16 25 יִתֹא בֶחְרַמל אַציַו | 21 * 25 יִתְקְדְצִּ
 id 25 | ל 255" 8650 (דבָּכ) 1 4 cf 25 | 23 *"* 25 הָּגֶמִמ רּוסָא, %

t add.הָרָמְּתְשֶאְו | 26 25 רוב,  meliusמ 4 | 24 25 prיִּנָמ () רּוסָת; 1  



7-6 PSALMI 919 

 :ילָתַּפְתִּת ׁשָכע-םֶעו ירָרְּבִתִּת רָבָנםֲע*ז
 :ליִּפְשִּת 'תוָמְר םִיָניֲעְי ַעיִׁשֹות יִנָעְסִע הָּתָאיִ*
 :יִכָשַח ַהיִגַי 'יִהלֶא | יהָוהְי יִרַג ריִאְּתי הָּתֲאריָּכפ
 :רּושדגלדַא יהלאבו ידָָנ ץֶרֶאי בכי
 הָפּורְצ הָיהְי"תַרְמַא וּכְרַּו םיִמָּת לֵאָהּי

 :ֹוְב "םיִסּוחַה ולָכָלְי אּוה ןְגָמי
 :ּוניִהְלֶא "יִתְלּוָז רּוצדיִמּו הָוהְי יִדְעְלִּבִמ 'ַּהְולֶא יִמ יב

 :יִכְרּד םיִמָּת תו לְָח יֵנרְזַאָמַה לאה
 :יִנְדיִמַעְי יֵתֹמָּב לַעְו תֹולַאְּכ יֵלָגַר הָנׁשְמּי
 :יָתֹעוְרְז "הֶטּוחְּנתֶשק יהָתֲחָנְו הָמָחְלִמל יִדָי רָמַלְמּ
 :יינַּבְרַת ידָתָנְנעֶו 'ינֵרְעְסִת ּךְניִמיו" יִּדֲעְׁשִי ןְגֶמ "לתת
 :יָלְסְרק ּודַעָמ אָלְו יִּתְחַת יָרֲעְצ ביִחְרַתְ
 :םָתולּכ-רַע בּוׁשֲא-אָלְו םניִׂשֲאְו יבוא ףודְרֶא
 :ילנַר תחת לפי 'םוק ּולְכי"אלְו םָצָחְמָאַפ
 :יתְחִּת יֵמָק עיֶרְכַּת הָמֲחְלִמַל ליח יִנֵרְזַאְתפ

 :יםֲימְצַא יאְנׂשְמז  ףֶרָע יל הָּתַתָנ יביא
 :םָנָע אָלְו הָנהְלע עֶשומ ןיָאָו ּועּושְי<
 :יםקירא תוצּוח טיִמְּכ יֵחּוָר-יֵנּ-לַע רַפְעַּכי םקָחשֶאְו

 יםע בירמ נמלת
 :יִנּוְדְבַעַי יִּתְעָדָיאְל םע םִיֹוּג שארל יִנָמיִשְּת
 :יל"'ושחכו רָכָּבדיִנב יִל ּועָמָשָי ןָזֶא עמל
 :יםֶהיִתוְְנְסִמִמ ירחי יּולָּבַי רֶכָנְדיִנְבְ<

 27 * 25 רֶָבָּתִתַנ 1 רּבּנְתִ רוב םעו | ל 5 לֵּפַתִ | 28 + 28055 ל ףיניעו
trsp , | 2S2 הוהי; S vel25° םיִמָר יניעו | 29 == 61 ריִאָּת 6  etיד לע 6  

vbר73( | 31 * ?  =( PK cf 25° regpayuévocהָוהיו | 30 = קח 1 רַדָּ  
 nonn exc | ל 17 םיִסּוחל | 32 * 1 6 25 לֶא | * 25 יִדעְלַּבִמ | 33 * 25 יִזּועָמ |

(cf SEE Hie)35 * 25 1215 תַחְנְו  | Hie nba5 25 רֶתִַ | 34 1 6 6 2553  
dl 6 25 ||6 יעשי, 36 עַשָי | 5-5  GMSSהתת( | ל >25%55 | 36 * ( é6ov6  

et( ףתַנ) velךתְרֶזָע  s25 526*25%5 ףתנעו 605 ףתונע (חסוס()(6), קזק > 
 יִנָּסַכִת | 4 0 יִנָרּות איה, 5 6 6 חֵצָנָל | 38 25 םֶדיִמְשַאְו | 39 * 25 + םֶלָכַאְו |
 -b 25 ןומוקי || 5 25 "] = 56 | 40 25* ינרזתו | 41 = 5 'צָאְו 'מ 118 יֵצַּת
 (255%5 'ִצְתְו) frt 16666; frt vb ante יאנשמ exc | 42 1 c 5 לֶא | 43 ** 5
 ץֶרָא"רַפעַּכ (25% = ע5); קזפ 1 בחר רַפַעַּכ | * 16 8 םקדַא | 445

2S 6 ante45 5 עומשל;  || Dy; frt 49° huc trspל 25 יִמַע, 6* 256  | 'R 
 a habet | ל 25 ּושַחָּבַתִי קוס 1 ושחָּכִי | 46 * 6 ּולְבִי קזק יל ֹולְבָי ויש ּולְבי|

 5 25 ּורְנְחִיְו; פזפפ ּודְרָחִי | * 8 םֶהיִתְולְסַמִמ



g20 םילהת 18,47—19,15 

 :יעָשו יִהולֲא םְיְו יָרּוצ ּוְרְבּו הָנהְיד יח
 :יִּתְחַּת םיִמע רַּבְדַיַו יל תמְקְנ ןתוגה לֶאָהי
 :ינְליִעַּת 'סָמָת שיִאמ ייִנְמְמוְרִת ימק-ןמ' "ףַא יֵבְיָאַמ ייטלפְמי

 :הָרָמזא ָךְמשְלּו "הנה ו םיוגב' ואו לע
 וחיִשְמְלודֶסָח הָשַעְו ֹוּכְלַֿפ תוָעּושְי לְּדְנַמְ

 :םלועדדע ועְרַזְלּו דְוָדָל

 :דוָדְל רֹומְזִמ חצְנְמְלי 9
 :עיקרה דיגמ ויָדי הׂשעמּו לַאײדֹובָּכ םיָרְּפסִמ םִיִמָשַה
 :תַעְּדהְּוחְי הלל הלל רָמָא ַעיִּבַי םויל םונ
 :םלוק עַמְשנ יב םיִרָבִּד ןיִאְו רָמֲא-ןיִא
 םֶהיֵלִמ לבת הצקְבּו יםּוק אא וץֶראָה"לֶכַּב
 :יםֵהָּב לָהְאדםֶש 'שָמָשל
 ַרֶא ץוָרְל רוּבְנֶּכ שיִשָי ותָּפְחַמ אצי ןֶתְחְּ אוו
 םתוצקילע .תָפּוקְתּו ואְצֹומוםִימְׁשַה הצְקַמז

 ֹותָּמִחַמ רָּתְסִנ ןיִאָ
 שָפָנ תַביִשְמ הָמיִמָּת הָוהְי תֶרות*

 :יִתָּפ תַמיִכְחַמ .הָנְמֲאָג הָוהְי תּוָדע
 בֶלייַחְמִׂשִמ םיִרְׁשִי הָוהְי דוק

 :םיְניֵע תֶריִאָמ הָרָּב הָנהְי תוָצִמ
 דעֶל תֶדָמּוע ּהָרֹוהֲמֹוהּוהְי תַאְרְיַפ

 :וָדחי ּוקְְצ תֶמָא הָוהְיימָּפְשמ

 בָר ופמּו בֶהְזַמ םיִדָמֲחָגִה יי
 :םיִפּוצ תַפַנְו ׁשֿבְּדִמ םיקּותִמּ

 :בָר בקע םִרְמְׁשִּב .םֵהְּב רֶהֶזִנ רבעי
 :"יִנְקַנ תֹוָרְתְסִּנִמ ןיִבְניִמ תֹוָאיִנְׁשי
 יֵביולְׁשְמִיהלַא ּךְָבַע ךשחו 'םילמ םֶגיי

 :בָר עָשְּפִמ יתיקְנְו 'םָתיִא זָא
 :יִלַאְבְו ירוצ הוהְי ִָנפִל יל ןויְגַהְו יפדיִרְמא ו ןוצְרֶל ויהי

 48 25 דירמּו, קזקs דַרַמּו ץe! דדורו | 49 * 25 יִאיִצֹומּו | ל 16 6 יביאמ
invers; frt]םיִסָמֲח | 50 ** 25  AN; trsp accent | 9% cf ad 44 || 42S 
prps D3, alלו | © ' pl MSs0, 5 * קזק םֶלוק | ל  Psְךְמְׁשְל םִיּנַּב הָוהי |  

 םִוהָתְּב | ץ 183155 6 דע | נז Vגז ָּפִמְ | 13? פס a ₪ 2 | 14 * 6 םיִרוָמ |
 ל 4 יב | < ="Var םֶּתָא; trsp , | 15 6 + דיִמִּת



20,1—21,14 PSALMI 921 

 :דִוָדָל רֹוָמְזִמ ַחַצנְמַלי 0
 :בְקְעַי יהלֶא\םש ךְבָגׂשִי הָרָצ םיִּיְּב הָוהְי ךְנעיי
 ָָרעְסִי ןויצמו ׁשֶדָקִמ ְךְרָזעחַלְׁשי
 :הָלָח הנשי יּדְתַּועְו יֲִּתֹחְנַמלְּכ רָּכְזי
 :אָלַמְי ךֶתַצַעְדלְכְו ּךבָכְלַכ ךלְרָּת

 ְיָתֹולַאְׁשִמ-לְּכ הָוהְי אָלַמ
 ויֵׁשְמ הָוהְייַעיִשּוה יִּב יִתְעַדָי הָתַעז

 :וניִמְי עשני תּורּובְנּב ּשְדָק יִמָשַמ ּוהָנֲעַי
 :יריְִּזנ וניִהלֶא יהָוהְידסָשְּביּונָחְנַאְו םיִסּופַב הָלֶאְו בֶכְרֶב הָלָא*
 :ָדועְתּנַו ּונְמק ּונָחְנֲאְו ּולָפְְו עְרְּכ הָּמֲה

 :ּונָאְרְקְיוְיְב 'ּוננעי ְּךֶכֶמַה יהָעיׁשֹוה הָוהְיי
 :דִוְדָל רֹוָמְזִמ ַחָצַנְמלי 1

 :דֶאְמ ילינ-יהמ ךְתַעושיכּו ךֶלֶמ"חמׂשְי ְְָּב הָוהְיְ
 :הָלָּפ ּתְעְגֶמִלַּב ויִתְפָש תַשְרַאְו יל הָּתַתְנ וּבָל תנֲאַּת

 :ּזָפ תֶרָמַע ושארֶל תיִשְּת בֹוָט תווכְרּב ּונֲמּדקתיִּי
 :דַעָו יםְלֹוע םיִמָי ףְרֶא ול הָּתַתְנ יִדְּמִמ לֵאְׁשוםָיַח
 :ויָלְע הָושִּת רֶדָהְו דֹוָה  ָךַתְּושיִּב ֹודֹובָּכ לדני
 :ךיְנֶפתֶא הָחְמְׂשִב ּוהַחְּת רַעָל תָּכְרְב ּוהָתיִשְתְיְִז

 :טוּמּודלּב ןויִלָע דָסָחְבּו הָנהיּב חט ָלְמַהְיִ
 :ךיִאְנְש אָצְמִּת ךָניִמְ ּףיָבְנֲאלֶכְל ּךֶדָי אָצְמַתְ
 םלְכאתְו םעְלַבְי וָפַאָּב הָוהְי יְנָפ תַעָל שַא רוגַתְּכוומַתיִשְתִיִ
 :ישָא :םָרֶא יגְּבַמ םֶעְרְו דָּבאְּת ץֶרֶאְמ ומָיְרפיי

 :ּולָבּוי"לְּב הָמְזְמ ּובָשָח הָעְר ךילָע ּוטְניכי
 :םָהיִנָּפלַע ןְגוכּת ךיְרְתיִמְּב םֶכָש ומַתיִשְת יב
 :ְֶתְרְּבְּנ הָרְמזְנְּו הָריִשְנ ּךנעְּב הָוהְי הָמּוריי
 Ps 20, 3 ₪11שְדקמ | 4 * תו1ו MSS ףיִתחְנִמ, 6 116 ףךְתָהְנִמ | < 455 8
 ךיִתלּועו | < פזפ 1 ָהָנשדי | 5 5א155 6* * $+ הוהי | 6 6 60%

cf 21,14 | 856 |116 3 תַרּובְנְּב  A£ליִנָנ | 7  sקזק ;(לידְגַב elלּדְנְנ ץ) 
trsp , | Plc 6ריִּבְנְנ | זס *  [ b 6%55 ueraluvengéueea $ fortes sumus, frt 

in a | Ps ar, 2 * <68 Hie |" Kb, QR | 5*?עישוה  velּונָנַעַ)  Hie 
frtgl | 12 pcמת | זס **  ps7 1? והּורְּת | 9 קז | pc MSS D71741 | ל  

MSS 68 תמְזִמ | 14 MSS 6 Hie .ְךיִתֹרּובּג 
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 922 םילהת 223

 :דִוְדְל רֹוָמְזִמ רחשה תֶליֵא-לַע ַחַצנְמַכי 2
 יֵהלֲא :'יִתְנַאׁש יִרְבִּד' יֵתְעּושיִמ קֹוחְר יִנָּתְבוע הָמָל יֵלֲא יִלֵא*

 ל הָימּוד"אלו הָלי הנעת אָלְו מי אָרְא
 :ילֶאְרְשַי יתָלַהְּת בשוי ישוְדָק הָּתַאְוּ

 :ּומְטְלַפְתַו ּוחְסָּב ּוניִתֹבא ּוחְסְּב ךְּב
 :ושובדאלְו ּוחְטָב ָךְּב ּוטָלְמְנְו ֵקֲעָז יל

 :םַע .יּוזְבּו םֶלָא תֶּפְרֶח שיִאדאלו תעלות יִכְנָאְו
 :שאר ּועְיְְי הָפְׂשִב ּוריִטְפִי יֶל ּוניָעְלַי יאָר"
 :ֹוּב ץפֲח יִּכ והליצי ּוהַמְלַפְי הָוהְי-לֲא לנפ
 :יִּמֲא יֵדְׁש-לע ייֵחיִטְבמ ןֶטָּבִמ יוחג הָּתַאיָּכוס
 :הָּתֶא יִלא ימַא ןָטְּבִמ םֶחָרִמ יִתְבְלְשַה .ףילָעוי

 :רזוע ןיא"יכ "הָבורְק הָרְצְיִּכ ִּמִמ קֲחְרת-לַאיי
 :יִנּורִתּכ ןָשְב יֵריִּבַא םיּבר םיִרָּפ יֵנּובָבָסי

 :נַאׂשְו ףרט היִרִא .םֶהיִפ יִלָע ּוצְפיּ
 יִתְומְצעְלּכ ּורָפְתַהְו "תְכַּפָשג םִימַּכי5

 :יֵעַמ ךוְתְּב סמָנ :גָנדִכ יִּבַל הָיָה
 "יחוקְלַמ קּבְדְמ יִנושְלּו יַחֹכוׂשְרָחַּכ שבי

 :יִנָתּפָשִּת תֶוָמרפְעְלְ
 יִנּוָפיִקַה םיִעָרְמ תדע יםיִבָלכ יִנּובְבְס יִּכיז

 | :יָלְגרְו ידָי "ירא
 :יב"ואָרְי וטיֿבי הַמַה יתומצַעְלָּכ רפסַאי*

 :לֶרֹוג ליפי יִשּובְלילַעְו םֶהָל יִדְנַב ּוקְלַחְ
 :הָׁשִּח יִתָרְועְל יִתּלְיֲא קָחְרִּת-לַא הָוהְי הָּתַאְוִ

 :יִתְדיִחְו בֶכָּכַיִמ  יִשָפַנ בֶרָחַמ הָכיָצַהי
 :"יִנָתיִנָע 'םימר יָנְרִקִמּו הָיְרא יֵּפִמ יִנעיִׁשֹוה*

 :דללהא לֵהק ךוְתַּב יִחֶאְל ְּךֵמַׁש הָרּפַסַאינ
Ps 22, 1 654 תֶליָא | 2 * קז יִתָעְושַמ (וש י"ימ) || ל-ל fit dl; trsp 1; 6S 

  cfב  68 Hie 2/7 || © prpsל 0] 5 תלהת |  | 3 ₪1 | 45 GNA 00 6 69יתאנש
71,6 | 0 63 Hieb3 ($f), prps לגו a1 ןלַאֹג (קזס לא לגו | דס = 16 יזזג | ל 6S Hie 

 | יִּכַח  | 15 vb exc? | 16 *1יִחַטְבִמ | < 65 116 ידשמ | ז2 = <+1הֶבְרִק יל רצ

 - Comורֲאָּכ,  1Mיִרֲאַּכ,  | ' M556ל-ל 1 זז 'מ קָּבְדַמ יו 'מָּב 'מ | 17 * 6+ םיְּבַר
  prpsיראכ) [ec ficaזvססד )2 ]06 znורָאָּכ  velיראכ, Vזפ ּוראָר  , :MSקטז ּוראָּב

 םיִמָאְר | ל קזק יִתָיַנַע  cf 1( 9,28 | 22 * 16 MSSּובֲאַּכ, ג ורּתּכ | 18 1? יִתַובַצְע
(6 rv Tareivwoiv ,ןגסט sim 25 humiliationem imeam), al ‘Jy. 
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 ּוהּוְְַּּכ בקע עַרָזלְּכ .ּוהּולְלַהיהְהְי יאָר
 :ילָאָרְׂשִי עַרְזְילָּכ ּונמִמ 'ּורּוגוי
 יֵנְע לתּונע ץקש אָלְו יהֶזְבאְל ב5

 :ַעָמָש ויִלֶא וַעּושְבּו ּונָמִמ ויִנָּפ ריִּתְסַה"אַלְ
 :ויארי דנג םלָשא יִרְדְג בֶר לַהְקּב יִתַלְהְת ְתֶאַמ5

 ויֵׁשרְּד הוה ללה עשיו םיֹונֲע לכי
 :דעֶל םַכְבַבְל יחי
 ץֶרָא-יִסְפַאְדלָּכ הָוהְיְ-ְלֶא ובשיר
 :םיוג תוחָּפֶשִמדלָּ נפל וֲחַּתְׁשִיְו

 :"הַח יאָל] :םיונַּב לש .הָבּלְמַה הויל יי
 וׁשְפנָו רָע יִדְרוידלְּכ ועְְכְי ונפל ץֶרָאיֵגְשּד לָכוּווֲחְָּׁשינ יולְכֲאפ
 דֶלּונ םַעָל ותקְדַצ ּודיגְיְו ואבי :"רּוְדל ינדאל 'רַפְסִי ּונָדְבַעַי יעַרזי
 :'הָשַע יב דָוָדְל רוָמְזִמי 3

 יִנציִּבְרו יאָשָּב תֹואָנִבי :רָחְחֶא אָל יִעַר הָוהְ
 בֶבֹוׁשְי יִשְפַנּי .:"יָנָלַהְנְי תַחּונָמ יִמילע

 עֶר אריאל תֶומלַ איב oes גי

 :יינָחְנְו הָמֵה ְּּתְנַעָשִמִ ָךַסְבש יִרְמַע יָת
 יֵרְרְצ דָגג ןֶמְלָשייִנְּפל ךרעת5

 :הָיַוְר יסוכ ישאר ןָמָשב ָּתְנָשד
 ייַח יִמילָּכ יָנּופְּדְרִי דָסָחְו בוט

 :םיִמי ךראל הָוהְיתיִבְב יִּתְבָשְו
 רֹומְזַמ דול 24

 :ּהָב יֵבְׁשיְו לבת  ּהָאולְמּו ץֶרֶאָה הוהיל
 :ָהָננֹוכְי תורָהְנלַעְ ּהָדְסִי םיִמיְלַע אּוָהְיֶּב

 :ושדְק םוקְמְּב םּוקי-ימּו הָוהיִדרַהְב הלעיימ
24 *° frt add || * KV (non Or°) 6 1712) || 25 * frtvb exc || * 1? (ל)תונע | 

 | וינָפְל  | 27 6 ai kapdiai avrdv, sim $ || 28 IMS 65 6יעושבו יֵנמִמ 6 =

 63 | "pc MSS E'S WJ] | > pc MSS GAEOS'מ אּוהְו | בס *1'שי ול ךַא 2916
Hie ול | 5 Vrs היַח | בז * 60 יעז | * קזפ 1 6 68 רפי | * קזט 1 6 68 רוד 

  | Ps 23, 26ל 63 + הוהי |  conjg; trsp 1רזד  etcגו רודל | 3210 6 :אָבַּי
+ 66 = by | rsp + | 4 ** 5% dl; trsp , | * זק יִנְחְבָי al יִנְגַהַני | 6 65 

 8ארַהְּב.  (cf 56 Hie ef haditaio) | Ps 24, 2 98 | 3 115יִתְבשו 1 יִּתבַׁשְִו
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 4 | םילהת 25,15—24,4

 יוְׁשִפַנ 'אְוָשל אָׂשְנהאְלורְׁשַא בָבלרַבּו םיפכ יִקְנ
 : יהָמְרַמְל עֵּבְׁשִנ אלו

 געשי יהא הד הָוהְי תאמ הָכְרב אש
 :הָלָס בֶלִעְי יּיֵנְפ ישקבְמ 'רשרז רד הו

 :דֹוְבְּכַה ְֶלַמ אובְיָו םֶלוע יִחְתַּפ ואְשָּנַהְו םֶכיִשאָרםיִרָעָש ואש
 :הָמָחְלִמ רּוְּבִנ הֶוהְי רְֹבְִו ונע הָוהְי דובָּכַה ךֶלַמ הז יִמ*
 :דוָבְּכַה ךְלָמ אבָיְו םֶלוע יִחְתַּפ ּואָשּו םָכיֵׁשאָרוםיִרָעְׁש ּוָאְׂשִפ
 . *הלס דֹובּכַה ףלמ אּוָה תֹוָאָבְצ "הָוהְי  דובָּכַה ָלַמ ּהָז אהמט
 דְוָרְלי 5

 :יאְׂשֲא ישפנ הָוהְי יְלַא א
 :יל יבוא וצְלעְלא  הָשוְבַאדלא יִּתָחַטָב ָךְּב ילֶאי כ
 :םקיר םיִדנֹוּבַה ושבי ּושְבָי אָל ךיְוקלָּכ םנפ ₪
 :יִנֵדַמַל ּךיִתּוחְרֶא יִנעיִדֹוה הָוהְי ךיִכְרִדי ה
 יִעָשי יהל הָּתַאדיִּכ יִנֹנמלווְךַּתַמַאב יִנָבכיֹרְדַהפ (ה)
 :םּיַהדלָּכ יתיּוק ְךְתוא ₪
 :הָמַה םלועמ יִּכ 'ִךיִרְסחו הָוהְי יִמְחְרדרֶקֶז5 0
 הָּתַאְדיִלְרֶכַז ָךְִּסַחְּכ  רֶכְזִּתְלַא יַעְׁשְפּוויִרּועְנ תואָטַחל (ח)

 :*הוהְי ְּךְבּוט ןעמל

 ָָרָּב 'םיִאָטַח הָרֹי לע הָוהְי רֶׁשְיְבּוט> ₪
 :וכְרד םיִוַָע דַמְליִו טַפְשּמַּב םיִוָנֲע ךרדי 0
 :ויָתְַעְו ותירּב יִרָצְנְל תָמָאְו דָסֶח יהָוהְי תוָחְרֶאלּבִ (כ)
 :אוה"בר יִּכ נועל ּתְחַלָסְו הָנהְי ךְמַשְעָמְליי ל
 :רַחְבַי ּךְרדּב ּונָרוי  הָוהְי אְרְו ׁשיִאָה הֶזְיִמיי מ
 :ץֶרֶא שריי ועְרזְו ןיֶלָּת בּוטָּב ושָפַנג 0)
 :םַעיִדוְהְל ותירבּו ויָאַריִל הָוהְי דוס (ס)
 :יִלְגַר תָשְרַמ איִצוידאּוה יכ | הָוהְידלֶא דיִמָּת יניָע55ּ ש)

compl MSS WEI; IK]ֹוׁשְּפַנ ,0  K mlt MSS Vrsל  || mlt MSS \ min4 *  

 66 ₪ add | 6° א ושר, 1 6 0 וישר, 67558 הוהי שרד | ל 6 י יֵהלֲא ינּפ
 255 3 יַהְלָא יִָּפ 6+ 1666 | 9 16 pl MSS ואנה( cf7 | זס * rt ins יַהלֶא |

Ps 25, 1 prb vb nonnulla exc; prps 6 huc trsp | 2dl | 3 ₪1ל >6 |  
 1a | 5 4MSS 68 ףֶתּואְו; fit stich exc, cfad 7 et ad 1 | 6° Var "רֶכְז |

7*prbdlc$ || °° prbé vel 6 dl; frtהוהי 6 65 |  frt c 2 conjig, aldlל  
 2 post 5 trsp | 8° ftdl | ל ;1 םיִאְטח || g 811 וטְּפָשְמְּב | זס = 8+1 ויָתחְרֶא |

 14 ? 1 עידוי םֶהְל a1 ג ץַפָח.



25,16—27,4 PSALMI 925 

 :יִנָא יָנֲעְו דיָחְיְדיּכ :יִנָּגְחְו ילֲא"הָנּפיֿפ (פ)
 :יִנָאיִצוְה יִתוקּוצְּמַמ לביָחְרה יִבָבָל תוָרְצל ₪)
 :יִתואטחלֶכָל אָשְו .יִלָמְעַו יִיָנָע הארי ס)
 :יִנּואְנָש 'סָמֶח תַאְנָשְו ּובָר"יְכ יֵבְיָאיהָאְרופ 6
 :ְּךָב יִתיִקְחדיִכ שובָא-לא יִנָליִצַהְו יִשְפַג הָרְמָׁשִ> )
 :'ָךיִתיּוק כ .יִנְּרְצַי רָשְנְוְתִיי (ת)

 :ויָתֹורְצ לכמ לֵאָרְׂשִיהתֶא םיִהְלא הָדָפִ
 ו דֶוָדְלי 6

 :דָעְמָאאָליִּתְחְַּב הוהיִבּו יִתְכֶלָה יִמְתְּב יִנֲא"יִּכ הוהְי יִנֲמְפָׁש
 :יּבַלְו יִתֹוְלִכ הֿפוְרָצ יֵנָפַנְו הָיהְי יִנְנְחְּבִי

 :ֶּתְמַאְב יִּתְכַלַהְתְהְו ןָניֵע דֶגְגְל ךְּסַחְי
 :אוָבָא אָל םיִמָלְעֿנ םַעְו אָוָשִיִתְמְיִע יִּתְבשְאָלּ
 בֵׁשֲא אָל םיִעָשְרִַעְו .םיִעְרְמ להק יִתאָנָׂש
 :הָוהְי ְךֲחְַזִמ-תֶא הָבְבֹסִאַו יִפּכ ןֹיָּקנְּב ץֶחְרֶא
 :ְיִתֹואְלפָנ"לְּכ רֿפסְלֿו הָדּוּת לוָקְּב עָמָשל
 :ְָדובּכ ןְּכְשִמ םֹוִקָמּו ְּךָתיֵּב ןוִעְמ יִּתְבַהֲא יהוה

 :יַח םיִמָד יֵׁשְנַאםעְו .יִשְּפנ םיִאְטַח"בִע ףסֲאָּת"לַאפ
 :דַחָש הָאְלַמ םניִמיֹו הּמִז םָהיֵדיְּב"רֶׁשַאפ
 :יִנָגָחְויִנֶּפ .ךוא יֵּמֲתְּב יִנֲאְויי
 :הָוהְי ְְּרְבֲא םיִלַהְקַמְּב רֹושיִמָב הָדָמע יִלְנריי
 ודְוָרלי 7

 אָריִא יִּמַמ | יֵעְשִיְו יָרֹואְוהָנהְי
 :דָחְּפֶא יִממ ילחדזועַמ הָוהְי

 - לש הָּמַה יל יביאו יכצ
 יִּבִל אָריֹי-אְל הָנֶחַמּויִלָע הָנְחְתִדאּ

 :חטוב יִנֲא תאזְּב הָמָחַלִמ יֵלֲע םּוקְּתְדִא
 שקבַא ּהָתֹוא הָוהְי "תא יִתְלאָש ו תַחֶאי

 ז7 זק; קזקצ ּוביִהְרַה ג1 'מו ביַתְרַה צ6! קַחְרַה || 18 קזקצ הָרְק, םּדק, לָּבק
prps19 || ל  > cf ad 19 | 19 * frtl DIP et trsp 19 ante 18; 3MSSבשק, הָחְק,  
MSS41 | 7 כס  ftהָפּורַצ 0 הָּתְרַצ | 6  Ps 26,2 Kנח | 4% 5 6 6 הוה |  

servitium |םעב ? 8  = eorpeneiav6 עומשל (עמשל); 1 4 | 8 * 5% 61 | ל 6  
 1: 6** + הוהי | Ps 27, 3 121155 אָריִא | 4 * 8 דתֶאַמ ג! דתֶאַמ.



 םילהת 28,3—27,5

 ליח יֵמיחְלָּכ הָנהְי ד תיִבָּב יִּתְבַש"
 :וֶלָכיִהְּב רֶקְבְלּו הָונהְיַעְנְב תוזחל
 הָעְר 'םוְְּב הסבו יב
 :יַנְמְמּורְי רּוצְּב .ָלָהֶא רֶתְְּב יֵנֵרּתְסִי

 'יַתוביבְס יֿפְיָא לע ישאר ימָרו הָתַעו
 הָעּורְת יִחְבַז ּלֲהֲאב הָחְּבזֲאו
 :הָוהיל הָרָּמוֲאֿו הָריִשֶא

 :ינגעו יֵנגִחו אָרְקִא ילוק הָוהְיעַמְש
 :שקבא הָוהְי יְנְּפתֶא ייפ ּושקּב יִּבַל רֶמָא בל
 ִנמִמוְּיֵנְּפ רַּתְסַּת-לַא
 ָתיָיָה יִתָרזְע ּךּרְבַע ףאְּב"טּת לא
 :יִעָשי יֵהלֲא יִנֵבְזעּת-לַאְו יִנָשָּטִּתִ לא

 :יִנָפְסַאְי הָוהיִו יֵנָּבָזע יאו יִבָאְיִכי
 יְִּּבְרַד הוהְי יִנְּוהיי
 :יִרְרוש ןעַמְל .רּושיִמ חַרֶאּב ינֲחְנְ

 יָרְצ שָפָנְּב ייִנְנְּתִתְלַאיי
 :'סָמֶח חפיו"  רקָשדיִדע יבדומק יִ
 :םייח ץֶרָאְּב הָנהְידבּוטְּב תואְרל יִּתְנַמֲאָה אללי
 :הָוהְולֶא הקו בל ץפאיו קח יהוא הוקי

 דודְלי 8
 ינמִמ ׁשֵרֲחָּת-לַא יךּוצ אָרְקֶאּו"הְוהְי ףיִלֶא"
 :רֹוב יָדְרֹוי-םע יִּתְלָשְמְנְו יִנָמִמ הָשָחַּתְְּפ

 .ףולא יעּושב ינּונֲחת לק יִעַמְׁשי
 :ּךָשְְק ריִבְּדדלֶא ליי יאָשְנב
 ןוא ללַעָפדםַעְו םיִעָשְרדםִע יִנָבָשְמָת לא

 ד 1 :םֶבְבְלּב הָעְרַז םֶהיעְרְיע םולש יב

4 °°? add cf 23,6 | 5 * mlt MSS D min; 2 ,הָּכְסִּב 0 Vrs וּכְסֶּב | * mlt 

926 

MSS ם min | 6° 65 Hie םיִרָי | ל 6 יִּתְבְבס (c seq conjg); 1 fit הָבְבַסַא ביִבָס | 

7 \>mlt MSS 68 | 8 °° prb שק || g fit vbb exc || rr frt vbb exc; al 

 'ש om יל | 12 * ft ins 6 Hie הוהי || = 1 ? יִל 'ח ּותיֵפִיְו | 13 516 41 (6 קטמסו) ;

  6 2 conjg; Hie 8 ego autem; % dl, vel post in‘ vbbול 6 ; 51155>

exc (vel 1? (אלו | 14 = prbdl | Ps 28, ד * mtr incert || * ₪ 61 | 2° 6 

Hie+ הוהי || ל ? ins nin. 



28,4—29,9 PSALMI 927 

 םֶהיֵלְלַעְמ עֶרְכּו םֶלָעָפְּכ םֶהָלְִתְ
 :יםהָל םֶנּומְג בָשָה םֶהָל ןֶת םֶהיֵדְי 'הׂשֲעֶמְּ
 ויְָי 'השעמלֶמְו הֶוהְו יתַלְעְפלֶא ּוניִבָי אָל יב

 :'םֶנְבַי אָלְו 'םסְרָהי
 :ינּונֲחַּת לוק עַמָשיִכ הָוהְי רָב

 יל חַטֶב וָּב 'יִנְמּו יִגָעוהָוהְי
 ּנָדוהֲא יִריִשמּו יב 'דֶלַעְַנ "יּתרֶזַעְגְ
 :אּוְה וחיִשָמ תעשי זוַעָמּו ומָלדְע ההיפ

 ּךֶתְלְחנתֶא ךְרֶבּו ְּמִע-תֶאוהָעיִׁשֹוהְ
 :םלּועָה"דע אשם

 דִוָדְל בומָזְמי 9

 םיִלַא ְָנְּב הָוהְִל ּוָבָה
 :זָעָו דבְּכ הוה ּובָה
 ומָש דוָבְּכ הָוהיְל ּוָבָהי

 :יׁשְדְקתַרְַהְּבי  הָוהיל ּונַחִּתְשַה
 םיִעְרַה דּובְּכַה-לַא םִיָמַּהלַע הוהְי לוק

 :םיִּבַר םימדלע היהְי

 :רֶדָהְּב הֹוהְי לוק תָכַּב הָוהְלוְקי
 םיִזְרַא רבש הָוהְי לוק

 :ןונבְּלַה יזְראתֶא הָוהְי רְַשְיַו
 ןגְבָל לֶגֲעײֹומְּכ סיקר

 :םיִמָאְרְדֶב ומָּכ ןויִרשו
 :שֶא תֹובֲהַל בצח הָוהְי-לוק

 רָבְדִמ ליִחְי הָוהְי לו
 :שדק רָּבִדִמ הָוהְי ליִחָי
 תוליא לֶלוחְי ו הוהְי לוקפ

 :תָרָעְו ףָשַחְִ
  | 5 * roMSS A ny» | * 22155 8ל 23155 6/6 יִשַעַמְּכ | 3> ** 4
  68ל ||  || > 6 Hie nn | 5 6 Hie ‘aN | 7 * trsp accent; ₪+ | dl; <5ישעמ

8760066 $ germinavit, E 60007090 = ץלחיו 6 + ף 0005 uov kai = 

  Hie rea, 0 ud | Ps 29, 1 5ו (ירָאָש) יִרָשְּב | 8 1 6 84155 65 מעל;
  | 3 ? 6 seq conjg | 6 prb(1שךק *תרצ(ד)חב)  66 a0םיליא | 2% 6 6 00ף

 הוהי לוק.  exc ve 61דקר; זק , | 9 קזקs תולעי (ג1 תֹוליִא זס תוליא) ; ₪4 ץמ 1



 928 | םילהת 31,8—29,10

 :דוָבְּכ רַמא ֹולָכ ָלְכיֵהְבּ
 בש "לּּבַמִל הָוהָיַפ

 :םלּועל ְֵלֶמ החי בש
 ןָתְי וָּמַעְל דע הָוהְיי

 :םולׁשַב ֹוָמע-תֶא ְּךָרבְיו הָוהְ
 :דִוְדְל תִיַּבַה תֵּכְנֲח"ריִׁש רֹומְזמי 0

 :יל יביא ָתְחַמְׂש"אָלְו יִנֲתיִלד יִּכ הָיהְיָךֶמַמּורֲא*
 :יִנָאָּפְרִתַו ְךיֶלֵא יִּתְעּוש יֵהלֲא הָוהְי
 +רוב יִדְויַמ יִנָמיִיח יִשְפַנ לואׁשְַמ תיִלעָה הוה
 :ושדק רֶכְזְל ודוהו וויָדיִסַח "הוהיל רמז

 :הָגְר רקבלו יכצ ןיל ברעב .וגוצרב םײח פאב יי
 :םָכועְל טוּמָא-לַּב יִנלׁשְב יִּתְרָמֲא יִנָאְ

 :לָהְבַנ יִתיִיַה ְּךיִנֿפ ָתְרַּתְסִה זע יֵרְרהְל הָּתְדְמִעַה ֶנֶצְרִּב הוה
 :ןְַּתְתֶא יָנַֹא-לֶאְו אָרְקֶא הָוהְי לא
 :ָךִּתְמַא דיִגְיַה רֶפָע ךְדויַה תַחָשלֶא יִתְדְרְּב יִמָדְּב עַצְּבִדהַמ

 :הֶחַמש נראת "קש ָתְחַתְּ יל לחסל < ידפסמ ּתְכַפָה

 וא םָלועְל ימלא הָוהְי םֶי אלו לוב דרי עמל
 :דֶוְדְל רֹוָמְזִמ תַּצנְמַכי 1

 םֶלֹועְל הָׁשֹובֲא-לַא יִתיִסֲח הָזהְיְְְבִי
 ףְנְוָאוילַא הטה :ייֵנמְלִפ התקרב
 ויזועמ-רּוצָל ויל הָיָה ינקיַּפַה הָרֲהְמ
 הָּתִא יִתָדּוצַמּו יעְלַחיב :יִנעיִׁשוהל תודוצמ תיבל
 יל ּונמְט ּוָז תָשְרַמ יִנֲיִצֹוּת5 :ינְלֲהנְּו יִנחְנַּתי ידמש ןעֶמָּ
 יִחּור דיקפא ל יב :ינֹועַמ הָּתַא יִּ
 אְוָשדיִלָבַה םיִרָמָשַה יִתַאָנָש :תַמֲא לֶא הוהְי יתוא הָתיִרּפ

..'... 

 ְךְֵּמַהְּב הָחְמִׂשֲאְו הָליגֲאֿ ;ִּתְחְטְּב הָוהְידֶא יִנֲאו

Ps 30, 4 K 60S ,יִרְרזיִמ 0 MSS Az Hie 6 יִדְריִמ; 1 א | 6 prps ba) | 
8 prb crrp, 6 יֵרְרַהְל 6 דע kdllean pov 5 gloria mea = ירדה (sic 1MS) | 

g mlt MSS \הוהי, 6 יֵהלֲא | זז * 6 עמש || ל 6 יִנָּנַח | < 65 הָיָה | 13 6 ף 6 
uov || Ps 31, 2 6-01 65600 pe ,יִנָליִצַהְ וב" 1115 + הוהי) frt recte; hic 

et in vv sqq trsp + | * = ןועַמ | 4°1MS 5 + הוהי | ל-ל 8 me consolatus est; 
prb dl vb || 5 prb 1 lb” | 7 lc IMS et Vrs .תאָנָש 



31,9—32,1 PSALMI 929 

 :יִשְפַנ תֹוָרצְּב ָתְעַרָי .יִיְנָעְתֶא ָתיִאְר רֶׁשֲא
 :יִלְנר בָחְרּמב ְתְדַמַעָה בֶיואדדוְּב יִנַתְרְִסֶה אָלְו

 :רגְמַבּו יׁשְפנ יגיע יסַעְכְב הָששָע יל לע יִּכ הָוהְי ינְגֲחו>
 הָחָנאָּב יִתונָשּו יח ןוגְְב לכ ביי

 :'וששָע יִמָצַעְו | יָחֹכ יָנֹועְּב לֶשּכ
 לאָמוינֵכְשִלְו הָפְרֶח יִתיִיָה יִנְוצלְּכַמיי

 :יִנָמִמ דרג ץּוחְּב יִאֹר יִעְַּוְמל דַחְפּו
 :דָבא יִלְכַּכ יִתיִָה בקמ תַמְּכ יִּתְחַּכְשִגי
 ביִבָּסִמ רוְנֶמ | םיִּבַר תֶבּדיִּתְטַמָש יָּכיּ

 ּומָמָז יִשְפַנ תחְקָל יִלָע דַחָי םֶדְסְוהְּ
 :הָּתֶא יֵהלֲא יִּתְרַֿפָא | היי יִּתְחַמְב ךילְעו ינאו5

 :יַפָרְרַמּו יֵבֹוֲא"דִיִמ : ינליצה יִתַע ְדָיְּב
 ְָרסַחְב יִנְעישוָה ָּבְבעלע ְּףיֶנְפ הָריִאָה ל
 :לֹוָאְׁשִל ּומְּדִי םיִעָשְר ּוׁשְבִי ְּךיִתאָרָק יִּכ הָׁשֹובֲא-לַא הוה
 :ּוָבְנ הָואֵנְּב קָתָע קינצ-לַע תֹוְרְבְּרַה רֶקָש יִתפָש הָנָמֵלֲאַּתיפ

 ךיִאריְ ָתְנָפְצירֶׁשַאיּזְבּומ-בַר המי
 :םָרֶא יֵנְּב רֶנָנ ְּךַּב םיסוחק ָתְלַעּפ

 שיִא-יסְכְרִמ ףיִנָפ רֶתְסְּבוַריִּתְסַתִיי
 :תֹונׂשְל ביִרָמ הָּכְסּב םנָּפְצַת
 :רוָצָמ ריִעָּב יל 'יִחְסַח איִלְפַה כ הָנהְי ורבי
 יגיע דגְגִמ יִּתְזֹרגִנ יִזָפָחְב יִּתְרַמָפ ינאי

 ְיָקֲא יִעְושְּב יִנּוְחַת לוק ָתְעַמָׁש ןֵכָא
 הָוהְי רצנ םיִנּומֲא ויִדיִסָחדלָּכ הָוהְיתֶא ּובָהָא

 :הָוֲאְג השע רֶתָיְ-לַע םלַשְמּ
 :הָוהְיל םיִלֲחיִמַה"לּכ םֶכְבַבְל ץמאָיְו וקְזֲח*

 ליִּכָשַמ דֹוָרלי 2

 :הָאָטֲח יּוסְּכ עַשַפדיּושְנ יִרָשַא
prb6 2 ִיֵנֲעַּב | *  velזז * 1 6 68 יִנֲעָּב  || roMSS Dy3מ | > fit dlזס *  

vel Vig vel Nb; trsp accent | 15 frt dl | 16 prpsדונָמ  crrp | 12 prps 
elegi), ₪4 רֶׁשֲא | * 3 2/00/05 (:04 MSSיפּרְרִמּו | 20 355 6+ הוהי | 22 *  

 60וסצ 00100 | 5 >6, 3 ול | %% prps קוצָמ תַעַּב | 23 142155 יִּתְרוְגָנ, 25
 יִּתְׁשַרְגִנ cf Jon 2,5 | Ps 32, 1 * mtr incert || ל Sexta יש.



Sn םילהת 223-338 

 נע ול הָנהְי בשָחְידאָל םֶנָאיַרְׁשֲא*
 :הָיַמְר ותּורָּב ןיאָו

 :םויַה"לְּכ יִּתְנַאְׁשב יַמָצִע ולב יִּתְׁשִרֲחַה יִכ
 הי יל יל דָבְכִּת הָלְילְו םָמּויו יב

 :יהָלס ץיק ק יִנברַחְּב יירש ִדפָהָנ

 תיל יגר ךעידוא יִתאָטַח
 הוהיִל "יִעָשַּפ 'יִלָע הָדֹוא יִּתְרַמָא
 : יהל יִתאָטַח ןוע ָתאָשנ הָּתַאְו

 לא ודיִסָח- לכ לפי תאז"לע

 :ועיֶגְו אל ויִלַא םיִּבַר םיִמ ףָמְׁשִל קר אֹוצִמ תָעָל
 יִנְרְצַּת ךָצמ יל ירָתַס והָתַאל

 :הָלָס יֵנָבְבֹוסְּת 'טלפ יְִּרי
 ךלת ָּזְְָדְּב ךְרואְ ךֶליכְשא

 :ּיִלֶא לברק לב'] :יִניֵע ְּךיֵלְע הָצַעְיִא

 םָלבל וע ןְסרזגְתמְּב ןיִב ןיִא לַרְפּכ םיִַּּכויוְהתלַא
 של םיִּבּואְכַמ םִיֵבַריפ

 :ּונָבְבּוסְי דָסַמ הָוהיַּב ַחַטּוּבַהְו
 םיִקיִּדע ּוליִנְו הָוהיִב וחמש

 :בֶל-יִרָשולָּ ּוניִנְרַהְו

 :הָלַת הָנאָנ םיִרָשִיַל הָוהיב םיקידצ ּונְנְרי 3
 :ֹול"ורְמְז רושָע לֶבְנֶּב רּונָכְּב הוהיִל וה
 :הָעּורְתְּב = וביִטיה שָדָח ריש ולדרוש

 :ץֶראָה ר ה :הוהי דָסָחי טָפָשַמּ הר בָא
 :םָאָבְצ"לָּכ ויפ חּוְְבּו ּושַעב םִיָמָׁש 'הָוהְי רֶבְדְּב
 :תֹוִמּוהְּת תֹוָרְצֹוֲאְּב ןֶתִנ םָיה יִמ דֵגּכ סנכל

 :לָבַת יִבָשְיְילָּכ ורגל ּונָמִמ ץרָאָהלָּ הָוהְיַמ ואריה
 3 compl Mss ּולָּב | + * 6 ;ds Hie versatus sum " 115 + יב |

 b 0 116 יְִׁשְל, 3 יִדָשְל | < 0 ינברחב ; ג415 ינברחְּכ < 26 | % 6 ץזק |
pc MSS GA Hie yo |יל | <  GAל 21155  | eyvipisa6* | 5 56 < 

 4 > Hie | 6 = crrp; prps 'ש לוק רַצַמ, ג קֹוצַמ תַעְל +6! קוצָמ ֹואְצָמ תֵעְל |
 7 *3רתס | ל crrp, 6 116 'D 7; al al ינר | 8 6 ו = הָצָעֶא

pc MSS33, 1 66 + דודל | 3  Prv 16,30 || 9 * 2MSS ‘nA | <* prb crrp | Ps 
 הוהיל, 1 4 | 5 == ₪1 ודסמ | 6 == 1 ורָבְדַּב | 7 1 6 Vצפ דנָּב = דאנַּכ | 8 + 41.



5-5 PSALMI 931 

 :ֹדְמעַיו הָנצְדאּוה יִהָיַו רָמָא אּוָה יב
 םיִמַע תוְבָשְחַמ איֵנַה םִיֹוג תצע ריִפָה הוהיוס
 רד דל ובל תוִבְׁשֲחַמ רֹנעּת םָלֹועְל הָוהְי תצעיי

 :ול הָלַחְנְל רַחָּביםֶעֶה ויָהְלֶא הָוהְידרַשא יוגה יִרְׁשֲא
 םֶדָאְ

. ₪ ol 5 

 זמ
 ה יִגָּבדלּכְ"תֶא הָאָר הָוהְי טיִּבַה םִיַמָׁשִמי .

 :ץֶרֶאַה יִבָשְידלָּ לא תיָנְׁשִ ותְכָשְרְכַממי

 :םֶהיָשַעְמ"לָּכְלֶא ןיֿבמַה ל די ריי
 :ְַּכבְרְּב לָצָנַדאְל רֹובָנ ליָחבְרְּב עָשונ מהן

 :טָלַמְי אָל וליַח בֶרְבּו הָעּושְתְל סּופַה רקָשי
 :ְֹּדְסַחְל םיִלַחְיִמְל ויִאְרְילֶא הָוהְי ןיע הַָהְיי
 :בַעְרְּ םָתויַחְל םשפנ תֶוָּמִמ ליִצֲהְלופ

 אה נג ונע הָוהיִל הכח שפני
 :ּונְחמְב ֹוׁשָדָק םָשָב יִּכ ּונְּבִל חַמְׂשִי וָבְדיִּכּיי
 :ךל ונלחי רֶׁשֲאַ וניל הָוהְי ָךִּדְסַחדיֶהְי
 :ךליו ּוהַׁשְרְנִֹ למי ינָפְל ומָעַט-תֶא תושב דָודְלי 4

 :יִפְב ותָלהֶת דימה .תֶע"לְכְב הָוהייתֶא הָכְרָבַאי ₪
 :ּוחָמְׂשְִו םִיָנָנֲע ּועְמְׁשִי יִשְפַנ ללַהְתַּת הָוהיַּבי בו
 :וָהחְי מש הָמְמּוְְנּ ו יִּתַא הָנהֵל ול ₪
 :יִנָליִצַה יִתורּונֶמלָּכִמּו יִנֵנֲעְו הָוהְידתֶא יִּתְשַרְד ה
 :ּורָּפְחְיְלַא "םַּהיִנְּפּו ּורָהְנְו יויָלֲא ּוטיִּבַה5 (ה)

 :ועיִשוָה ויָתֹורָצ"לְּכִמּו יִעְמָש הָוהיוי אְרק יִנָע הז
 :םֵצְלַחיו ויָאָריִל ביֵבָס  הֶוהְיְדִאְלמ הנח ₪
 :וָּבדהָסֶחְי רָבָנַה יִרָשִא הָנהְי בּוָטיּכ ּואָרְו ומעט (ט)

 :ויִאְריְל רּוסָחמ ןיִאיְכ \ וישדק הָוהְיְדתֶא ּואָרָייי ()
 :'בּוטלכ ּרְסָחְיאָל הֶוהְי יׁשְרְְו ּובְעְרְו ּושְר יםיִריִפְּכיי כ)
 :םֶכְדְמלַא הוהְי תֶאְרְו יָלּועַמַׁש םיִנָבְּוכְל (ל
 :בֹוט תוָאְרל םיִמָי בַהא םייח ץפָחָה שיאָהְדיִמ3 (מ)

 :הָמְרִמ רָּבּדִמ יִתְפְשּו עָרַמ ָּךנֹוׁשְל רֶצְני ₪
 :ּוהפדְרו םולָש שָקַּב בֹוט-הׂשעו עַרָמ רּוס5 ₪)

  | 18 5ושדק | 15 6 דָחָי | 177 6 טל  | 12 41? | 14 :MSדמעיו 3 9
  | > 1 6יִלָא  | *1 ftּוטיִּבַה  | Ps 34, 6 *1 6 8MSS (6)AS Hieיניע 63
63 Hie ּורָהָנַו | 16 65 Hie םֶכיִנָּפּו | 7 *1prb bn || g prb dl | זז * prps 

 -- ז

 םירפפ ?), 41 םיִריִּבַּכ | ל 4 בוט לכ ו 1 וישְרדו



 932 םילהת 35,13—34,16

 :םָתָעְוְׁש-לֶא וינְזֶאָו םיָקידצילָא הָוהְי יָניִעי ש

 = :םליה םֶתורפילָכַמּו עָמָש הוה "עצי ₪
 עישוי חּוְריִאְּכִּדתֶאְו בֶל"יִרְבְׁשִנְל הָוהְי בֹוָרָקִפ ק
 :הָוהְי ּונְליִצַי םֶלּכִמ קיּדצ תֹוֲעָר תֹוּבַרפ (ר)
 :הרָּבְׁשִנ אל הָּנַהַֿמ תַחַא ויָתֹמְצע-לְּכ ירמש>י (ש)
 :ּומָשְאַי קיה יִאְנְְׂו הער עֶׁשְר תַתֹומְּת=> (ת)

45 + 

 :ֹוּב םיִקֹהַה"לְּכ וֿמׁשֲא אָלְ ויָדבע שפג הָוהְי הפ
 ו דֶוְדְליי 5

 :יִמָחְלתֶא םַתָל "יִביִרְתֶא הָוהְי הָביִ
 :יִתְרזְעַב הָמּוקְו הָּגצְו ןגָמ קחי
 יפדְר תאְרְקְל ירֹנְסּו תיִנֲח קרת
 :יִנָא ְךַתָעְשי יׁשפנל מא
 יש ישקבִמ ּומְלּכִיַו ושב

 :יִתָעְר יִּבָשִח ּורַּפְחִיְו רֹוָחֶא ּונֿסִי
 :*הַחוד יהוה ּךַאלמּ תורי ץֶמָּ ויהי

 :םָפרר 'הוהי ףאלמּ תמלקלחו "שח כרייה
 :ישְפָנְל יּוָרְפֲח 'םֶּנִח  םָּתְׁשִר "תחש יִלּונְמַט םָנֲח"יכל

 יערי-אל הֶאוש ּוהֲאֹובְּתיצ
 הָּב"לַפי יהָאּושַּב כלת ןֵמְטרֶׁשֲא ותְׁשְרְ
 וְתָעוְׁשיִּב שיטת הָוהִיַּב ליִנָּת יִשְפָנְופ

 מָּכ יִמ הוהְי .הֶנְרַמאתויִתְמְִ לכי
 :ֹוְלְזגִמ ןויִבָאְו יִנָעְו ּונָמִמ קזחמ יֵנֲע ליצמ

 4 ךּולֲאְׁש יּתְעַדדאְל רֶׁשֲא סֶמְח ידע ןּומּוקי וי
 :יֵׁשפַנָל לובש הוט תַחַּת הָעְר יִנּוָמְלַשַי

 ישָפִנ םוָב יִתיִע קש ישוב םָתולֲחב ינאי
16 trsp 16 et 17 | 18 686 + םיִקְּרַצ 1 41 | 21 2MSS 6+הוהי | 22 8 

 | ד * 6*+ רזמְזַמ | ל 8155 3 יִביִר , | Ps 35תַתּומְּת | 23 63 116 הָדַפ
2 pl MSS 'p? | 3 * prps יִרָנס (cérapic) | ל ft vb exc | 5 1כָאְלַמְו?** | 6 
 | 46 8לל ? 1 וכָאְלַמַו | ל * קזט | ) frt trsp 55 et 6b | 6 5 54 81 66 150םֶחַד; 6
bj ְתַחְׁש cf $ | 5 2MSS ופרח 6 dveididav; frt dl || 8 °°? dl (cf Jes 47,11) 
vel vbb exc || ft 1 הָחּושַב | ro ft dl || זז ? 41 | דג mlt MSS ,לכש 5 

  al 7p || 13 ₪ 1לּוכנ  cf ZX davredrpaupéva; prpsלוכש



35,14- 4 PSALMI 933 

 יִל חָאְּכ עַרְּכ< :בּוָשְת יָתיֵח"לֲע יִתְלַפְתּו
 :יִתָחַש רדק 'םַאלֶבַאַכ ייּתְכָלַהְתַה

 ייִתְעָדְי אָלְו 'םיִכְב יִלָע ּופְסֶאְנ ּופָסאָגו ּוָחָמָׂש לַעְלְבּוי
 'גועָמ יגעל' יֵפְנַחְּבי5 :ּומָד"אַלְו 'ּועְרְק
 הֵאְרּת הָמּכ "ֶנַא ד | | :ומיִגש יִלָע 'קְיֶח
 :יִתְדיִחְי םיִיִפְּכִמ 'םֶהיִאְשִמ יִשְפַנ הָביִשֶה
 :ָךְלְלַהַא םּוָצָע םַעְּב בָר לָהָקְּב ראי
 :ןיָטְּוצְרְקי יםָנִח יֵאָנְש רקָשי יֵבְיֲא יָלחָמְׂשִיהלַא פ
 ץֶרָאיעְגְר לע ּורּברְי םולָש אָל יב

 יֿפ יֵלָע ּוביִחְרַו=י :ןובׂשֲחַי תֹומְרַמ יִרְבּד
 :ּונניע הָתַאָר חֶאָהוחֲאָה ּורָמָא

 :ליִּנִמִמ קחְרִתְלַא יֶנדַא שרח"לא הָוהְי יהָתיִאְר*
 :יבירל ינֹֹאו יֵהְלֲא יִטַּפְׁשִמַל הָציקֶהְו הָריֵעָה3

 ;רֶּוְמָשודלְַו ימלא הָוהְי יב נפשי
 ּונְׁשְפַנ חֶאָה םֵּבַלְב ּוָרָמאְודלַאי5

 :רהּנעלְב ורמאללַא"
 יִתַעְר יחמְש ֹוְּדִחַווּורּפֲחיְו ּוׁשְביפ

 :יִלָע םיִליּדְגַמַה הָמְלְבּ תֶשְבדּושְּבְלְי

 דיִמָת ּורְמאַיַו יקדְ יצפַח חמש נרי
 :ודְבַע םוָלָש ץַפָחַה 'הָנהְי לני

 :ִַּתְלַהְּת םויהדלְּכ קה הָּגָהת יִנושְלְוי
 :דוָדְל הָוהְידָבָעְל חַצְנְמְלי 6

 :ויְניִע דנְנְָל םיּהלֶא רַחַּויִא יב בֶרָקְּב עשר עפ

 ביי ליִכָשַהְל לָדָח הָמְרּ ו פיר
14 * 3% tזsp 4 | ל 5(6) לָבֶמְּכ קזקפ םַא לָבָאְּכ | 15 5% crrp et frt dl 

(cf 11) | * prps םיִרְכָנ | * 6 וערק pps וארק || 16% crrp; 6 émeipaddv pe 
 גו הָּפְרָחְּב, 1 יִנּופְרַח | ל 115 'מ ּונֲעָל; , (c 15 coneהגב  prps(יִנְגֲחַּב);

 שיק ירו =

ft dl |= 55 - ] ל  pc24 *  | (הציקהו !eצ)ינדא) | 23 + 61  
mlt MSS JD) | °° 8% 41 | 27 * ft Var |» frt trsp accent |יִּב | 25 =  

prps 7},8 1בָל | 3  prb 6 pc MSS 6 Hie36, 2 = 6 עשרל עשפ | ל 1  Ps 
al dl. 



 934 םילהת 37,15—36,5

 כָכְׁשִמ-לע בִי וא
 :סָאמִי אָל עב בוטדאל ךְרֶהְ-לַע בַצְיְתִי

 :םיִקְחְׁש"דע ךְתָגּומֲא ּךָרְסַח םִיָמְׁשַהְב הָוהְי
 הבר םּוָהְּתְּךיֵמּפְׁשִמ .לֵאַררַהְבוְךְתָקְדצז

 :הָוהְיועיִׁשוּת הָמָהְבּו םֶדֶא

 מסת יִגְע nay סיב ןָשּרַמ ןוורופ
 :רוָאדהַאְרִנ ו םייַח רֹוָקִמ ךֶמַעְיִּכיפ

 :בלייִרְׁשיל רקד ךיעדיל ףדְסח ְּךָשְמיי
 :ינרנְּת-לַא םיִעְׁשְר-דִיְו הָוֲאּג לֶנָר יִנֲאּובְּתלַא
 :םּוק ּולְכי-אֵלְו וחל ןוא ילעפ לָפְנ םשג

 \דוְלי 97
 תק ישב kas יער ר )א(

 :הנומֲא הער ץראדכׁש בֹומ- -הָשעְו הָוהְיב חמְּב ב)

 בל תלאָשְמ לתו ההו"לע גתה
 :הָשַעַי אָּהְו ויִלָע חַמְבּו כד הָוהְולַע למ ₪

 :םיָרָהָצַּכ ךַטּפְׁשִמּו  ךקדצ רוָאָכ איצה
 יול לַלּוָחַתַהְו הָנהיִלו םוּדל ד)

 :תֹומְזִמ הֵׂשֹע שיִאַּב ּוָכְרּד היִלצַמב רַחְתִּת- לא
 :ַעְרָהְלְדַא רחְתִּת-לַא הָמֲח בזעו ףַאמ ףָרָה (ה)

 :ץֶרֶאּושְרִיְי הָמַה הוה י יוקְו ןּותַרָּכִי םיעְרְמ יִכפ
 :ּונְניִאְו ומוקמ-לע ִתננֹוּבתַהְו עַשְר ןיִאְו טַעָמ דועְויפ 0)

 :םולַש בר לע וָּנַעְתַהְו ץֶרָאּוׁשְריי םיִוְנֲעַויי
 :ויִנָש ויִלע קָרחְו קיל עֶׁשְר םָמז> 0

 "ריר וומוי אב הא דלדקחשי ינאי
 תוטל 'ןּיְבָאְו יִנָע ליִּפַהְל םָּתְׁשַק ָּכְרְְוי םיִעָשְר ּוֵחְתּפ ובְרֲח +
 :הָנְרבָשִּת םֶתותָשקְו םּבְלְב אֹובְּת םֶּבְרַחי

cf 111 2212 || 7 frt 6 8 conjg |ּהָבְג  cf s7,rr vel Wםימשדדע  prps6  
Ps 37,1 pl MSS Vrsיִנְסּובְּת |  vs 8 mtr incert (prps 'Q) | r2 prps 

ft vbb exc; cfad 14 || 8 °° prps dl(cf7)|3 ףיִטֶּפַשִמ | 7  mit MSSלַאװ | 6  

g frt dl | r3 6MSS אָּב | 14 = frt 61; al או' ‘Jy ליפהל 6 7 conjig | ל* 5 
 . Hie corde in viaבל; 9



37,1638 PSALMI 935 

 :םיֵבַר םיִעָשְר ןומַהְמ קיבל טַעָמבוט 5 (ט)
 :הָוהְי םיקידצ ְךַמֹוסְו הָנְרַבָשִּת םיִעָשְר תועורָז יכל
 :הָיְהֶּת םֶלּוַעְל םַתְלַחְנְ םֶמיִמְת יִמָי הָוּהְי עדו

 :ועּבְׂשִיןובֲעָר ימיִּו הַעְר תעְּב ושבו
 יודַבאיו םיִעָׁשְר יב (כ)

 :ּולָּכ ףןׁשֲעַב ּולְּכ 'סיִרָּכ רָקיּכי הָוהְי יִבְיִאְ
 :ןתונְו ןגוח קידצְו םֶכְׁשְי אָלְו עָשְר הק 0

 :ּותָרּכִי 'ויִלְלְקְמּו ץֶרָא ּוׁשְרי דויִכְרְבְמ כי
 :ץֶפְחְי וּכְרדְו ּוננוכי רָבֶגייֵדֲעְצִמ הָוהְיְמי מ)

 :יםָחָל :ּודָי ךמוס הוהְי יִּכ לַטּויהאְל לּפויּכ4
 -ׁשָתַבִמ ועְרַזְו בזענ קיִּרַצ יִתיֵאְר אָלְ יִתְנְקְזְ יִתיֵיָה ורענ*5 ג)

éהָכרבל וע הָנלמּו ןגוח םחֲהלָכ: 
 :יםָלּועְל ןְכׁשּו בוט-הֵׂשֲעְו עֶרמ רוס ס)

 ויָדיִסֲח-תֶא בֶזְעיִאלו טֿפְׁשִמ בָהֹא והָוהְי יב
 :תֶרְכַנ םיִעָשְר עַרֶזְו יּרֲמׁשִנ םִלּועְלי ש

 :ָהיִלע רעל ּונְכָשִיְו ץֶראּושריי םיָכיּדְצפ
 :טֲפְׁשִמ רֵּבַדְּת ונושל הָמְכָח הָּנְהִי קידצ-יפ (פ)

 ויִרַָא דָעָמַת אל בל ויָהלֲא תתי
 :וְתיִמַהְל שקבְמּו קיִדצל עָשְר הָפצ* = (צ)

 :וֶטְפָשַהְב ּונְעיִשְִי אָלְו וב ונָבְעיִדאל הָוהְי
 יוּפְרַּד רמשּוו הָנהְידלֶא הנק ק)

 :הֶאְרִת םיִעָשְר תֶרְכהְּב ץֶרֶא תֶׁשֵרָלְּךְמַמּורִו
 :ףןנעֶר חַרֶזָאְּכי 'הָרָעְתַמּו ץיִרָע עָשְר יִתיִאָר (ר)

 :אַצְמְנ אָלְו והָשְקבַאַ ּונניִא הֵּנַהְו ירבֲעו 6

 :םּולש ׁשיִאְל תיִרֲחא-יִכ רי *הָאְרּו יםּתירְמָׁשז ש
 :הָתָרְכַנ םיִעָשְר תיִרֲחֲא וָּדְחִי ּוֵדְמְׁשִנ םיִעְשְפְּוי

frtdl | 20 * frt hemistich exc; cf 25 || °° prb crrp;8בר | 18  Hie16 6  
 6 םּורָּכ 'כ, 5 116 םיִרְּכ: קזקצ םיִרָּכ דקיִּכ | 5 compl MSS 6 Hie 8 ןשֲעָּכ |

prs22 * 6 ויָכְרְבִמ | * 6 ויִלְלקמּ | 23 = 1 ד ןנוכ, 1 'ד ונָנוּכ | 25 =  
 trsp post 20a || 26 prps ורכז frt vb exc | 27 ins 6 6 דַעָו צ6 ץֶרָאָּב |

ins 6 6** (dvoyio) Dy || * 1 6 6 TW) | 34 prb hmstich exc; cf ad 40 |28 =  
roy | > G(SAPhr) Eraipéuevoy,ץיִלע =  prps6 טח6קטוע006ע0%, (SAPAr)35 °  

 עפ הָּלעְתִמ | == 1 קזמ 6 68% ןנָבְלַה ְֹרֲאְּ | 36 1 6 6 116 $ רבָעָאְו |
 37 516 6 36 3 םת | * 1 הערּו | < 1 6 6 116 3 רשי\



 0946 " םילהת 38,21—37,39

 :הָרְצ תעְּב 'םּועְמ  הָנהְיִמ םיקידצ תעּוׁשְתּו 3 (ת)
 יםֲעיִׁשויְו םיִעָשְרִמ יםמְלַפָי םַמְלֿפְיו הוהְי םֶרָזעיוּס

 :ֹוב ּוסָחדיִּ
 ריקה דוְרָל רֹוָמְזְמי 8

 :יִתאָטח] | דד . תַחָנִתַו ב ּותַח ףיִָח וכ
 יִנָּפִמ יִמָצְעַב םְלָש-ךיִא | ךֶמָעז יגָּפִמ יִרָשְבֶּב םֶתְמדיִא
 :יִנָמִמ ּודְּבַכִי דב אָשַמְּכ ישאר ּוְְבָע יִתְְוע יי

 ייֵתיְוע נל :יִתְלֲּא ינפמ יִתְרּוְּבַח ּוקַמַנ ּושיִאְבַה
 :יּתְכָלַה ורדק םוילָּ דָאָמ-רַע 'יִתוחש

 :יִרָשְבְּב םתֶמ ןיִאָו .הָלְקִנ ּוָשְלִמ יִלְסְבדי
 :'יּבְל תמָהְנִמ יִתְנַאְש  דֶאְמדדַע ייִתיּכְַנְו יְִבּופְב

 :הָרְתְסנאל ממ יתָחנֲי יִתְואַּתלכ ב ידי
 :יִּתֶא ןיִא םהדםג יניעדרואְו יח יֵנְבָזע רחרחס יִּבְליי
 :ּודָמַע קחְרְמ יבורקּו 'ּודמעי יָעְגְ דגמי ייִעָרְוו יבַהֶאי

 תֹומְרֹו תווה "כ יער ישרדו ישפנ ישבנו
 :ּוגָהְי םיַה"לְּכ

 :ויִּפדחְּפְפִו אל םֶלאְכּו עָמְשֶא אֶל שֶרָחכ יאו
 :יתֹוחְכּוּת ויִפּב ןיאו עמש-אָל רֶׁשֲא שיִאָּכ יהָאְו 5
 :יִהלֶא יִנדַא הֶּנִעַת הָּתַא יּתְלֲחּוה הָוהְי לופו
 גלינה לע לגב טֹוָמְּ ילּוחְמְשְיִּפ י יִּתְרַמָאדיּביל

 :דיִמָת יִדְנָנ יָבֹואָכַמּו ןּוכָנ עַל ינאי

 :"יִתאָטַחְמ גַאְדֶא דינא יג /
 :רֶקָש יִאְנְש ּוְּבַרְו ּומָצְע םִיַח יביאו <
 :"בֹוט-ייִפוְדָר תַחָּת יִנֹוֹנֲמְׂשִי הבוט תחת הָעְר יִמְלַשְמּויי

Hie; prps trspםֶזועָמ | 40 = ל <  pc MSS Hie $ | ° 1 prb39 5313 6  

 'רמ 'פי post 34aa || Ps 38, 2 1 c compl MSS et Vrs 'ב לַא | 3 6 תַחְנתְו

rsp : 6 5 | 7 * prps1155 8 ןיֵאְו | ל 658 יִתאֹטַה | 6  pcקזק דָּבְכִתַו | 4 *  
 יִתיִנָעַנ | ל 8; ftvb exc | g °8MSS יִתאַּכְדנְו | ל סזפ 1 איִבָל || דד 6** 0016 |]
 12 prb dl(vel dl יבהא) || °° 6 65 évavriag ןגסט hyyigav = (גשְגנ ?) ּועְגְנ יִּדְנָּנִמ

 cf Gn 19,19; Jes 49,20 || © prb dl | 13 * frt vb exc; al del ושקניו, יתער ישרדו

add | 16 mlt MSS on); frtתומרמו || * 2 יִרְבִּד | 14 5+1 עמי | 15 = ₪  
pprwdv€חa20 1 םָּנִח | 21° א יפודר, 0 יִפדָר | ל 63155 + אטו  dl j| 19 == frt add) 
 ue Tov ayamnTov 0061 vexpév €BdeAvruévov = בָעְתְנ רֶנְפָּכ דיִחי יִנּוכיִלְׁשַה.



38,22—403 PSALMI 937 

 :יַנָמִמ קַתְרְּתלַא יַהלֲא | הָוהְי ינָבְזעֶּת"לַא=
 :יִתְטּושְת יָנֹרֲא יִתָרְְעְל הָׁשּוח

 :דֶוְְל רֹוָמְזמ ןותידיל חצְנְמְלי 9
 יִנּוׁשְלְב אֹוָטֲחַמ לַכְרְד הָרְמָשָא יִּתְרַמָא

 :יִדגנל עֶׁשְר רֶעְּב םֹוָסְחַמ יִפְל-הֶרִמְשֶא
 :רָכָעָנ יִבָאְכּו בוטְמ ייתישחה יהיִמּוד יִתְמלֲאג
 :ינּוׁשלְב יִּתְרַּבְר ׁשֵא-רַעְבת יִניִנֲהּב ירק ויל"

 איהה יֵמָי תמו יצקו הָוהְי יִנָעיִדוה
 :יִנָא לֵדָח"הָמ הָעְדא
 גג ןוָאְכ יּדְלָחו יִמֶו הָּתַתָנו תֹוחָפְט הָּגַה

 :הָלָס יֹבֵצַנ םֶדאדלָּכ לָבָהילָּכַּא

 ןונמהְי לֶבָהיְרַא ׁשיִאְלהְִםלְביִַאז
 :םָּפְסֶאדיִמ עדיהאלְו רֿבצַי

 :איה ל יִּתְלַחֹות "ינדַא ייִתיִּוקְהַמ הָּתַעְו
 :יִנָמיִשְתְדלַ ל תפְרַת יִנָליֵּצַה יִעְשַפלָּכַמ

 :ִתיָשָע הָּתַא יִּכ .ִפַתְפָא אָל יִּתְמלֲאְג
 :יִתיִלְכ יִגַא 'ּךְדְו יתַרְנִּתִמ ַעְנִנ יִלָעִמ רַפָהיי
 שיא ָּתְרַפִי וןֹוָדלַע תוָמְכותֶּביי

 ,והָלֲפ םֶדָדלְּכ לָבַה ְּךַא ודּומַח שַעְּכ סָמָּתַ
 הָניִזַאַהייִתְעְוַשְו הָוהְיויתְּפִפְת הָעְמְׁשי
 ׁשֶרֲחָּת"לָא יִתְעָמַּדלֶא
 :יָתֹובֲא"לָכְּכ בָשּות מע יֶכֹנֲא ךג יִּ

 :יִנָיִאְו ךלַא םֶרָמְּב .הָניִלְבֲאו יֵנָמִמ עָשֶהי+
 :רוָמְזמ דֶוְְל ַחַַּנְמַכי 0

 :'יִתָעְוש עמְשיו* יִלָא טו הָוהְי ייתיּוק הוקי
 ןננה טיִפִמ ֹואָׁש רֹוְבִמויֵנָלע

Ps 39, 1 K ,הָנּתָא eןותידיל, 06 ןּותּודיִל | 2 1 ₪ הָמיֵׂשֲא צ6| הָתיִשֶא ץ 
6 éeéunv | 3 5 6 érarewdonv, $ in maestitia fui, 6 tacebam || ל frt gl | 

4-6 forma mtr inc | 5 compl MSS הָעְרַאְו | 6° > compl MSS cf 12; 8 

sicut vapor; prps לֵבָהְל vel לָבָה לע | 5 > 12 || ד ? פ exc; 1 ? ָצָי ןוה הָמָהְי' | 

8 * 6 | Urouov| ןגסט = יִתְוקּמ | ל mlt MSS הוהי || 9 prps יִפָאש | צץס 5 
et Vrs אלו | זז 6 -% ioxiog, prps תַרּובְנִמ | * קc MSS 8 ידי | 1 

 . frt dlלֶא || ל-ל +  | Ps 40, 2 * compl 3155ה
Biblia. 60 



 938 םילהת 18—40,4

 :יִרָשַא ןגּוּכ יִלְנַר עלָס-לַע סקי
 וניהלאל הָלֵהּת שֶדָח ריִשויִפְּב ןתיו+

 :היהיִּב ּוחְטְבִיְו ּואָרייְו םיִּבַר ּואְִ
 וָהֵטְבִמ הָוהְי םָׂש-רֶׁשֲא רֶבָנַה יָרָׁשֲא
 :בָזְכ יִטָשְו .םיִּבָהְרְלֶא הָנָפאַלְר
 ײַֹהְלֲא הָוהְי ויֹהָּתַאוְתיִׂשֲע תורי

 ךילא ְךְֹעוןיִא | וניל ףיִתְבָשָחִמּו ךיִתאלְפִנ
 :רַּפַּסִמ ּומִצַע הָרְּבַרֲאו הֶדיִנא

 :ָּתְלֶאָש אל הָאָטֲחֹו הָלֹוע "יל ָתיִרָּ םִינְזאתְֿפְח-יאלוההְנַמּ חַבָזז
 :'ילֲע בּותַּ רַפְפדתלְגַמְב ייִתאָב"הַּנַהי יִּתְרַמָא זָא

 :ְתערי :יָעמ תַּב ְּתָרֹותְו יִּתְצַּפִח יִהלֶא ְּךְנֹוצְד"תֹוׂשעלפ
 הָּתַא הָוהְי אָלְכֲא אל יִתָּפַש הֵּנַה בר לֵהָּקִּבוקְדִצ יִּתְרׂשִּבַפי

 יִּתְרָמָא ָךְתַעּושתּו ָךַתְנּומָא יב ךוְּבויִתיִפכדאָל יִףְתקְדְציי
 :בֶר ילֶהְקְל ִּּתִמַאו ָךִּדְסִח יִּתְדַחַכדאָל

 יִנָמִמ ְךיִמֲחַר .אָכְכִת"אְל הָוהְי הָּתַאיי
 :ינּרְצַי דיִמָת ףִֶּתִמִאְו ךּדסח

 רָפְסִמ ןיַא-רַע תועְרויִלָעְדּופְפֶא יב

 תֹוָאְרל יִּתָלַכָאָלְו יֵתֹנֹוֲע יִנּוניִשַה
 :יִנָבְזַע יִלְו ישאר תורעשמ ּוָמְצִע

 :הֶׁשּוח יִתָרְזָעְָל הוהְי יִנָליִצַהְל הָוהְי הצְרי+
 התופס יִשְפַ ישְקְבְמ יִַחי וּורְּפָחִיְו ושב 5

 :יִתָעָר יִצַפַח ּוָמלָכְר רֹוחָא ונס
 :"חַאָה חַאָה יל םיִרְמָאָה םֶּתְשְּב בָקעְלַע יּומָשָי 6
 ְךיֵׁשְקֿבְמ"לְּכ ְּבוּוהְמְׂשיו ושיָשְיז

 :ּךֶתָעּושִּת יִבָהְא הָוהְי לֵּדנִי דיַמָת יּוָרֵמֲאְ
 "ילבש יינדַא ןויִבָאְו יִנָעו נאו

 אתא והלא הָּתַא יֵמְלַפַמּו ייֵתָרְזע

mtr inc | 72ּוניָהלֶא | 755  S S1ונָּתַא | * :ױ?* | mir inc5 65 םַש | 6  
Aד < 65  | et zr mtr incאל | *י? | 8 == 1 ? יִתאָבַה ה | ל-ל ₪1? | גם דס  

cf 23,4; 43,3 | 14 prbה  frt insלָהְקְּב | 12  cf ro || ? compl MSSיִתְקְרִצ  

 dl | 15 5 >5 6 703: 1 48 | ל 1 cf 70,3 | 16 * 6 ובשי 704 ובושי | ל 4 4
 70,4 | © frt dl | 17 = mlt MSS Vrs 7o,5 ּורָמאיִו | 18 * 706 םיִהלא (קזס הוהי) |

 5 ס6 יִל"הָׁשּות || < 06 ירזע, 1 = ירזע | 5 לס,6 הוהי.



41,1—42,5 PSALMI 939 

 :דְוָרְל רֹוָמְזִמ ַחֹּצנָמַלי 1
 :הָוהְי ּוהָמְלַמִי הָעְר םְּב יא ליִּכָשַמ יֵרְׁשֲא*
 יבא שב הנמל ץֶראּ רֶׁשֲאּוהיתיִ ּוהְרָמׁשיהוהי
 :ויְלָתְב ָתְַפָה ֹוָכְׁשַמ"לְּכ יָנָד שֶרֲע-לֲע ּונְְעְסִי הוה

 ְָל יִתאָטֶחְיִכ ישְפַנ הָאְפְר יִנָגָח הָוהְי יִּתְרַמֲא ינֲא
 :ומָש דָבֲאְו תּומָי יִתְמ יל עֶר ּוָרְמאְ יִבְווא
 :רבַדְי ץּוחל אָ ול ןְנֲאץֶּבַקְי .רבל רּבדְי אָוָשו תוארל אֵּב"םֲאְו
 :יִל הָעְר ּובָשָחִי יִלָע יָאְנְׂש"לְּכ ושָחְלַתַי יִלָע דַחֹי
 :םּוקָל ףיסוידאל בָכָש ירשו | 'וְּב קוצי לעלְּבירבפ
 :בֶקָע ילָע ליִדְנַה יִמָחַל לכוא וב יִּתְחְמְּברָשַא ו יִמולָש שיָאדמני

 :םֶהָל הָמְלשִאְו יִנְמיקַהְו יֵנּגִח הָנהְי הָּתַאְויי
 :יִלָע יִבָיְא עיִריהאְל יִּכ יִּב ָּתְצַפָחְדיִּכ וִּתְעַדָי תאְזְּביי
 :םלועל ל יֵנָביִצַּתַו יִּב ָתָכָמת יִּמְתְּב יֹנֲאי

 מאמא
 ינש רפס

 :חרקדינבְל ליִּכָשַמ ַחֹצנְמַלי 2
 םִיָמדיקיפַא-ילע | גְלַעְּת לאב

 :"םיִהלֶא ךיִלא גרעת יִשָפַ ןֵּב
 ₪ ילָאְל םיָהְלאְל ו יִשַפִנ הָאָמַצּפ

 :םיִהלֲא נפ .הָאָרֲאו בָא יִתְמ
 הֶליִלְו םַמֹוי םֶחָל יִתָעְמַד יִל-הָתְיָהּי

 הלא היא ת"ל יא דִמָאּב

  mwנח מָה היותו |
Ps 4r, 2 6+ kai révnra [ןויִבָא | 3 * prbdl | ל א WN, Q mlt MSS 

ftיִתאָרְק |  crrp | 5 prps5 'ִתי | 4 ₪  Bieרַשֶאִיְו | < 65  ftרֶׁשֲאְו; 1  

trsp accent | 8 frtcrrp | g * 6 kateSevro, Hie tafundebant, 8יִלֲע | 7  

frt recte || 5 fit dl \)22, 6 אסד" 6000  Hieל <$,  | fit recteקצו  = cogitant 

 Io ftt trsp post 11 || rx fit ins בקע || Ps 42, 2 ° 1 fit תֶליַא ֹומְּכ )רֶׁשֲאַּכ) |
cfg | 161<*3 65 פופ | 1 יח MS41 | 5 56 הוהי |  sed 1 prbלָא;  prpsל  

 pc MSS 36 הָאְרֶאְו | 4 4155 5 םָרָמָאְּב cf 11 | 5 * Vrs ףסַּב ;(Go ק:ק דב |

 ל A DTN; pc MSS םרדא, 6 ,Savuaoriic 3 ל, 1 prb םֶרּדַא | 1 8+ ןֹומֲה.
60* 



 940 םילהת 44,2—42,6

 יִלָע ייֵמְהָּתַו יִׁשְפנויִחֲחוּתְׁשתהַמפ

 יֵהלֲאז :'ויִנָּפ יתועושי ּונְדוא דוָעדיִּ םיָהְלאל ילֲחֹוה

 רזא ןֿפ-לע חַחּותַשַת יש יל
 :רַעצִמ "רהְמ 'םיִנומרֶחְו ןורָי ץֶרָאמ
 ךיִרּונצ לוקְל אָרוְק םוְהְּתְדלֶאדםוהְּתִי

 :ּורָבֲע יִלָע לנו ְךיְֶּבְׁשִמ- לָּכ
 :לייַח לֶאְל "הָלַפִת יִמַע הָריִש הָללב וּדְסַחי הְוהְי הּנצִיו םמֹויפי
 ינְתְחַבְׁש הָמָל יעלס לַאלוהָבָמּואיפ

 :בווא ץַלְּב ךַא רקדה
 יָרְרוְצ יֵנּופְרח יַתֹומָצעְּבו חצָבְביי

 :ְיָהלֲא יא .םֹיַהלָּכ ילא םָרָמֲאְּב
 יִלָע יִמָהֶּתִדהַמּו יֵׂשְפַנ יִחֲחֹותְׁשִּת"הַמיי

 :'ייהלאָו יֵנַפֹי יתֹלּוׁשְי ּונָדֹוא דוָעיִּכ םיהלאל יִליָחֹוה
 דיִסָחאל יֹוְנִמ יֵּביִר הבי ויםיִהלֲא ינטפשיי 3

 :יִנָטְלַּפְת להלְועְ הָמְרַמ ׁשיִאַמ
 יִנּתְחַנְז הָמל ינוע יִהלֶאו הָּתַא-יִ

 :ביוא ץחלְּב ךֶלהְתֶא רק הָמָ
 ינּוחְנִי הָמה ְּךְתִמַאְו ךְרואדחַלֶש

 :יִתּונָּכָשָמִלֶאְו ףֶשְדְקרַהלא יינּואיבְ
 ייֶליִּג 'תֶחְמַש לֶאדלֶא  םיִהְלֶא יחְִַּמלָאוהָאֹוָבָאְוי

 :יִהְלֶא םיִהְלֶא רוּנְכְב ָךְדוֶאְו
 יִלָע יִמָהְּתִהַמּו ָשְפַנ יחַחותִשַת הַמ5

 :ייהלאַו ינֿפי יתעושי ונדוא דוָעדיִּ םיהלאל יליחוה
 :ליִכְׂשַמ תַרקיִנְבְל ַהצנמלי 4

 ּונָלּורְּפְס ּוניֵתֹובֲא ּונָעַמָש יל

lc pc 155 3%12; 43,5 | * 65 תעושי | <  cf658 'תדהַמּו  pc MSS6 *  
trsp , | © prps6% * + הוהי ; 1 4 | ל 115 5 ןומרחְו;  trsp + || 7*1MSאו יִנָּפ, ' 

 רַה | v g frt add | * 5155 yn | ל compl MSS 9 יח 43 | עס 5
 יִנָּתְחַנְז cf 43,2 || rr 61155 5 רב קצקs בֶקְרַּכ | 12 * 1115 60 תעשי || 5-ל 8

cf6 || Ps 43, 1 compl MSSויִנָּפ  vel ‘Nl6) 'א ויִנָ  pc MSS (etיֵהֹלֲא 'פ,  
prb in finem vs60 + דודל רֹומְזְמ, 4158 + דודל | <  recte c Ps 42 conjg; 

 trsp | לל 65 trsp || 2 1 ₪ ִֹועֶמ | 3 3M יָנּומֲחַנְי = 8 | ל אז יָנּואובְו
 ס יִנּואיִבִי | 4 * 455 116 ְּךֲחָּבְוִמ | * זגז5 יִתְחַמש [frt recte | © ft הָליִנֲא

 et conjg 6 seq || 5 * 65 תעשי || °« 23155 6 'א וויְנָּפ



44,3—27 PSALMI 41 

 וָּךְדָי הָּתַאי :םֶדְק יִמיִּב םָהיִמיִב ָתְלַעַּפ לַעַּפ
 :"םֶחְלָשְּתַו םיִמָאְל 'עְרֶּת םֶעְטִּתַ תש םיוג
 ומָל העישוההאל םעורְזּו .ץֶרֶפדושרי םֶּבְרַחְב אל יב

 :םָתיִצְר יִּכ יְנּפ רֹואְו עורו ךְניִמְודיִ
 :בקעי תועּושְי יהֹוצ םיִהלֲאי יּכְלַמ אּוְהדהַּתַא

 :ּוניַמָק סּוכָנ ףֶמָשְּב חְגְנְנ ּוניָרְצ ב
 :יִנָעיִשוְת אָל יֵּבְרַחְו חַטְבָא יִּתְשְקְב אָל יִּכז .

 :תושיִבַה ּוניִאְנָשְמּו ּונירּצִמ ּונָּתְעָשוְה כי
 :הָלָס הָדֹונ םָלּועְליִּדְמְׁשְו םִחַה-לְכ ּונָלְלַה םיִהלאּב

 :ּוניִתואְבְצְּב יאַּצַת-אָלְו ּונָמיִלְבּתַו יִּתְחַנָו יףאיפ
 :ומל ּוסש ּוניֵאְנׂשִמּו רָצדיִּנַמ רֹוחָא ּונְביִשְּתִיי
 :ונתירז םיוגבּו לָכֲאמ ןאַצּכ ּונְנָּתַתִי
 :םֶהיִריִחְמְּב תיֵּבְר אָלְו והאב ךֹמערַכְמְּת
 :וניתוביבסל סלק געל ּוניְִכָשל הָּפְרֶח ּונַמיִשְּתִיי
 :םימָאְּ שאל"דונמ םִיֹונַּב לְׁשמ ונָמיִשּתִי
 :יִנְתָּפַּכ יִנָּפ תֶשְבּו יִּדנָנ יִתָמלְב םויַהְלָּב
 :םָּקנְתַמּו בוא יִנָּפִמ ףָּדנְמּו ףֶרָחְמ לּוקמ ל

 :ךֶתיִרְבַּב ּונְרֵּקְׁשאָלְו ךּונֲחכְׁש אָלְו ּונְתַאְּב תאָז"לְּביצ
 ְֲּחְרָא יּגִמ 'וניִרְׁשַא "טַתַו ּונָּבִל רֹוָחָא גוסנ-אְלפ
 :תַוָמְלצְב ּוניִלע םֵכְּתו םיִנַּת םוקְמְּב ּונָתיֵּכַד יֵּכס
 :רֶז לֵאָל ּוניֿפֿכ ׁשְרפָנו וניִהלֲא םש ּונֶחְכשדמאיי
 :בל תוָמְלעִ עי אָּוָהדיִּ תאֹזירָקֲחי םיִהלֶא אלהי:

 :הָחְבִמ ןאָצְ ּנְבׁשִח םּיַהלכ ננה יל
 :"חצָנְל יחנְזִּת"לַא הָציִקָה יָנֹדֲאוׁשיִת הָמָלו הָרָע
 ּונֵצֲחְַו ָּניְנְע תַכְׁשִּת ריִּתְסַת ְּךיְנָפ"הָמכ*צ
 :ּונְנֲטְּב ץראל הָקְבְּר ּונׁשפנ רֶפַעָל הָחָׁש כ
 ּדְּרסַח ןעמל ּונְָפּו ּונָל הָתָרְזַע הָמּוקיז

 Ps 44, 2 compl MSS יִמיִּכ | 3 ** prps :ףיִתתא ; trsp + | ל pps ּתְשַרְׁש
 + ָּתְשַרַּג | < קזקצ עַּדְגַּת ץe! ערָּת צ6| שָרָנִּת | 5 f םַלְּתְׁשִּתַו | 5 10 08
 הָוַצִמ יהלאו | 9 * 6 ֹונְלַלְה | * 15 6 ךמשבו | זס * 115 ְּךַא | * 4 3
 נָּתְחַנְז | < 755 6* + םיִהֹלֲא | זז 43155 Hie 38 ּונָל | 19 * 66 טַּתַו |

/ac nosהָּכְשִת 5  IMSל  | prb dlּונְרָשַא | 24 * וז 155 הוהי;  mlt MSSל  
 errare cf 5912 || 5 <5 || 27 :MS ךיִדְסַח, 6 ךֶמְש.



 27%" םילהת 8

 :"תדיִדי ריש ליְֿשֿט חרְק-ינְבל יםיִנשש-לע ַחצנְמלי 5
 למל ישעמ יִנֲא רמא בוט רביב שחל>
 :ריִהָמ רֿפּוסו טע ינושל

 ְיָתֹותָפְׂשִּב ןח קצּוה | םרָא יִנְּבִמ ָתיִפְְָ
 :םֶלֹועְל םיִהלֲא ְּךְכַרּב ןּכדלע
 בָכְר חלצו רה :ְּךֶרֶרהו ףדוה ר: ךרו-לע ל ּךְּבְרח רֹוָנֲחּצ

 ולפי ְּךיִּתֲחַּת םימע "םינּונָש ְךיִצחפ נימי תוארו רות
 :ךלמה יבוא "בלב
 :ףתּוכלמ טֶבַש רשימ טֵבְׁש "דעו םֶלוע יםיִהלֶא .ףֵאָסַּכז
 עשר אנשתו קֶרָצ ּתְבַהָא
 :ףרבַחְמ ןושש ןִמש ְךיָהֹלֲא םיִהְלֶא 5 ףֵתְׁשִמ ו ןּכ ב-לע
 ךיִתְדְנְּבילָּכ תועיָצְק תֹולָהַאו-רמפ

 יציתורקיּב םיִכָלְמ תֹונּביפ ִּּוחְמָש "יִגִמ ןָש רלָכיִהה ןמ
 :ריִפֹוא םֶתְכַּב ְךְניִמיִל לש " הב

 בָא תיבּו פע יִחְכשו נא יטהְו יאְּו תביעמְשיי
 וירצדתַבּוי :ֹולייוֲחַּתְׁשַהְו ךינדא אּוקדיכ פי ךָלָּמַה ואְתְִויש
 להָמינּפ ְךֶלַמ-תב "הָדּובָּכלָּכ:+ :"םע יִריִשִע ּולחי ךִינָּפ הָחְנִמְּב
 ָהיִרֲחא תֹולּותְּב ְּךֶלַמְל לבת "תומקְרל5 : *השובל בָהֶו תֹוְבְׁשִמִמ

 הָנִאב יליִנְו תֶתְמְִּב יהָנלבִתי :ידָל תִֹכּוִמ ְתיַתוער
 ְָלֶמ לַכיִהְּ

 :ץֶרָאָהלֶכְּב םיִרָשָל ומתיִשְּת נב ְּהְיְךיִתֹבֲא תַחָּת יז
 :דֲעָו םֶלֹעְל ךּודוהי םימע ן"לע | רָדָו רֹדלבְּב ְּךְמׁש הָריְַאי5
 Ps 45, 1° 6 דשצ éAAoiwoncopévw (םיִנשש) || ל 6Mss תּודידי, 5

<>2M5ישעמ || 3 16+ תיִפִי (ופי), גו ָתיִפיִפִי | 5 *  A חpoogihias || 2 1 ftתֶָדיִדְי =  
Hie 6צ תונעו 6 ' Hie gMss, frt recte (6 TN] [imp]) trsp + | ‘bb IMS AS 

 'צו הָוָנֲעַו || < 1? "'זנָּכ רֹותְו c( ךיצח 6ספ)8); 5 ךְתַרֹוּת | 6 * ? ;cp 6+ רוּבָּג |

 5 crrp; prps ּולָּב | 7 * קזק הָיְהְי (קזס הוהי = םיִהְלֲא) | ? קזקs דעֶס |81

g 5 >IMS, 6 86, 5 66 | * = Dap cf Sir 30,15 |למ | " vel frtירח  
prps 1339] 6 a conjg |יִתוריקְּב ּךיִתורוקּב, ףתאְרקל | ?  prpsזס * 8 'קיב;  

crrp, i>חסססאטעףססטסש | 13 °° ₪  r2—I6 forma mtr inc || 12 * GAP 5 kai 

OY proל ' (velצ אבו | ל ? 1 מע )(דטקסט; 1? ר IMS; GAB! gurarépeg 
 לכ םע) | 1451/15 6  הָדובְּכ | ? +1 םיִנינְפ | < 65 116 הָשּובְל | 15 * 65

6 14 conjg, frt recte || ל 2MSS ּהָל | 16 5 ₪ 4 | ל ft 1 ליִגְּב (trsp .) || 

 ּוריִּכְזי 56 הָריִּבונ !3 642 18
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 :ריִׁש תֹומָלע-לע חרָק"יִנְבל ַחַצַנְמַלי 6
 :דאְמ אָצְמְנ תֹוָצְב הָרְזְע זָעָו הָסֲתַמ ּונָכ םיָהלֲא*
 :םיִמַ בֶלְּב םיִרָק טוָמְבּו ץֶרָא ריָמָהְּב אָריִג"אָל ןְּכילַע

 :ןוְלְע יינְכְׁשִמ שדק  םיָהלֲא-ריע ּוָחּמִׂשי וָנָלְפ רָהְנ
 :רָקְב תֹוָנָפְל םיִהלֲא ָהָרֶזעַי יטוָמִת"לַּב ּהָּבְרקְּב םיָהלֲא
 :ץֶרֶא ָּמְּת ּולוְקְּב ןַתָנ תֹוכָנְממ ּוטָמ םִיוְ ּוָמָה
 :הָלָס | בֶלֲעי יָהלֲא ּונָל בָּגְשִמ ּונָמִע תֹוִָבְצ הָוהְי

 :"ץֶרֶאְּב תמש םֵׂשרְׁשַאי "הָוהְי תֹוָלעְפִמ וז וכל
 ץֶרֶאְה הצק"דע תֹומָחְלִמ תיִּבָשַמי

 :שָאְּב ףֶרָשְו תולְגַע תיִנֲח ץֶעְקְו רּבַשְי תָשק
 :ץֶרָאְּב םוָרָא םיוגּב םּוָרָא םיִהְלֶא יֵכנֲאיּכ ועד ְָּרַה

 :רֹוָמְזִמ חרקדיִנְבְל חַפנְמלי 7
 :הָּגַר לוָקּב םיהלאל ּועיִרָה ףכדועקת םיִּמעָה"לָּכ>

 :ץֶרָאָהְדלֶּכְלַע לוו ְךֶלֶמ אָרֹונ ןויְלֶע הוהְי"יּכ
 :ּוניִלְגַר תַחָּת םימֲאָלּו ּוניּתְחַּת םיִמַע רּבְדיּ
 הָלס .בֵהֲא"רַׁשַא בֶקֲַי ןֹואָג תֶא יּונָתְלֲחניתֶא ּנל"ירֲחְב

 :רפוש לוָקְּב הֶנהְי הַעּורְתְּב םיִהלֲא הָלֲעֿפ
 :ורמז ּונָכְלַמְל ּורֶּמַז ּורָמז םיִּתלֲא ּוְרְמַז

 :ליִּכָשִמ ּורְמז םיִתלֲא ץֶראָהלְּי ּךֶלַמ יִּ
 :ֹוׁשְדְק אַּפַּכ-לַעובְשי "םיִהלא  םיוג-ילע םיִהלֲא ךלֶמפ

 םֶהרְבַא יָהלֲא יםע ּופָסֶאָנ םימע ביג
 :הָלעֶג דֵאְמ ץֶרָא"ייֵגְנָמ םיהלאל יִּ

 :חרקדיִנְבָל רֹוָמְזַמ רישי 8
 ּוניֵהלֲא ריִעְּב רֶאְמ לָלֶהְמּו יהוהְי לֹורָג>

ee ... 
.. 

 Ps 46, r pc MSS תּומְלע, 6 תומְלַע, > תֹומָלֹע | 3 קז גומָהְּב | 4 * מ
exc || ל ins בקעי . . .הוהי 61 8. 12 | 5 "7 6 ונָּבַשְמ Wap, frt 26666 | 6 frt vb 
exc | g mlt MSS 6* = Db | ל prps dl | ro 6 00260 (תלָגָע) | 

 Ps 47, 5 * קזקS בָחְרָי גו ּונֵליֵחְנִי 686 ונל) ; 1 ₪ רַאָפְי | * 68 ֹותָלֲחַנ | 7 םסתמ
MSS םיהלאל, 6 ּוניהלאל | 8 ml: MSS + ,לע frt 1666 || 0 * 2155 + לָּכ" | 
5 frt dl | ro * 68 DY; prps DY Dy | *?1 ןָנֶמ | 5 48, 2 * 01 | 1 

 | 'ַא ריֵע דאָמ הָלָלְהָמּו הָלֹודְג
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 ץֶרָאָהלָּכ שוָשְמ ףונ הפי :'וׁשְדָקירַה
 :בָר ֶּלַמ תיק ןופְצ יִתְְּרִי ןויצדרה
 :בָגָשַמְל עְדּונ ָהיֶתֹונְמְראְּב םיִהלָאּ
 :ןָחִי ּורְבַע ּודֲעֹונ םיִכָנְמַה הָּגַהְדיִ

 ּוזָּפִחַנ ּולָהְבִנ ּוהָמִּת ןֶּכ ּואָר הָמה
 :הדלויכ ליה םש םֶתָזַחַא הָרָעְרל
 | :ׁשיִׁשְרַּת תֹויְנֲא רֵּבְׁשִּת 'םיִדְק יִחּוְרֶבִפ
 וניִהְלֶא ריעְּב תֹואְבְצ הָוהְידריִעְּב  ּוניִאְר ןֵּבוּונְעמָׁש רַׁשֲאַּכפ

 :הָלְס | םלּוע"דע ָָנכי םיִלֲא
 :ףְלכיִה בֶרָקְּב ּךְָּסַח םיָהְלֲא ּוניֵמְּדִּס

 ץֶרָא-יוצק"ילע ְּךְתָלַהִת ןָּכ םיִלֶאוְּךְמְׁשכיי
 ןויצזרַה וחַמְׂשִייי :יּדָניִמְי הֶאְלִמ קְדצ
 :ְיֵמָּפְׁשִמ ןַעַמְל הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלנְּת

 :ָהיֶלָנִמ ּורְפס §ָהּופיקַהְו ןויצ ּוּבְסי
 ָהיָתֹונְמְרא ּוגְספ יִהָליַחָל וְכְּבִל ּותיִׁשיּ

 יל יב :ןורמא רוָדְל ּורָּפַסִּת 'ןעמל

 7 עותחמ-לפ

 :רומָזִמ חרקדיִנְבְל חַצנְמַלי 9
 :רָלָח יִבָשְלּכ ּוניִזַאַה םיִמַעָהְלֶּכ תאזיועֶמְׁש
 :ןיִבָאְו ריִשָע דחי ׁשיֶאדיַנְּבדםּג םֶדָא יִנָּבְנ
 :תוְנּובְת יִּבְל תֹּונָהְו תֹומָכָח רָּבדִי יִפ
 :יִתְדִיַח רֹונְכַּב חַּתַפָא יִנְזָא לָשַמִל הטא5

 :'ינבּוסי בקע וע" עֶר יִמיִּב יאָריִא המ
 :ּולְלַהְתִי םרָשֶע ברב םֶליחְ לע םיִחַטּבַהי
 :ֹוְרפַּכ םיהלאל ןַתידאל שיא הפי הָדָפדאְל יחָאפ

2° trsp: | 6 41155 ּוזָחַפִנ | 7 <55 | 8 * pc MSS ַחּורַּכ | ל trsp | 
g 5 crrp || zr * 1c pc MSS דע vellb§ | ל rsp: | 12 1MS 6S+ im | 
14 * compl MSS הלל | ® ft dl | 15 * <6 || > mlt MSs ,תומלע 6* 66 rove 
aidvag (תֹומלֹע), 6 "תּומלע ; 1 תּומְלָע לע et conjg 6 491 | Ps 49, 2 5 

  ‘EBp® awv"ל ||  | 6° ft] NN cf Jes 41,23לדח || E8 4ק% סטופ = תיִגָהְו
000808061 1gouBBouvel = יִנּוּבסי יִּבְקִע ןוע fit recte | > 6 יבקע || 8 * כז 1 6 

 א | * קזמ 1 הדי 9155
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 הֶאְרִי אָל חְַנְל ידועי :םֶלועָל לֶדָחְי יםָׁשִפַנ ןונְְּפ ירָקויפ
 :תַחְׁשַה ּודבאי רַעְבְו ליִסָּ דַחָי ותמי םיִמְכֲח ויהֲאְרָי יֵּבז

 םֶלעְלוומיִתְב ימּבְרקיי :םָליִח םיִכֲחַאל בע
 :'תִמָדַא לע םֶתומְָשְב ּוֵאְרִכ רֶדָנ רָּדְל םֶתֹנְמְׁשִמ

 :'ּוְמדְג תוָמַהְּבַּכ לָשְמְנ ןיִלְודלּב רֶקיַּב םֶדָאְוי
 :הָלָס יוצרי םֶהיִפְּב' יָהיִרְחַאְו ֹומָל לֶסֶּב םֶּכְרִד הז

 'םֶריִצְו ירקּבלו םיִרָשְי םֶב דריו" םעְרי תֶוָמ 'גתש לוָאְשָל ןאַצּכיי5
 ול ילָבָּזִמ לואָש תובל

  ּהְלְס יֵנֲחָּקִי יִּכ לָאְׁשדיִמ יׁשְפַנ"הָּפי םיהְלֶאְךא
 :ּותיִּב דוָבָּכ 'הָּבְרִייִּכ שיא רֶשָעַידיִּ יאָריִּתלַא ל
 :ֹודּובְּכ ויָרֲחֲא דָריאְל לָּכַה חקי יותֹומְב אל יב
 דל ביִטיַתְיְּב דני דרבי וּיַחַּב ופני
 :רוָא'ּואִי אל חצְנ-דע ויָתֹובֲא רודדדע יאבָּת>
 :וִמְדַנ תוָמָהְּבַּכ לֵׁשַמַנ "ןיִבָי יאְלְו רֶקיִּב םָנָא*י
 ףסֶפל רומֶזְמי 0

 ץֶרֶא-אְרְקִיו רָּבִּד הָוהְי םיִהלֶאו לא
 :ואבְמ"דע ׁשֵמׁש-חַרזַמִמ
 :עיפוה :םיִהלֲא יִפְיללָכְמ ןיְצִמ
 ישרַחְילֶאְ ײניהלַא אביי

 6 "הָרעָשְנ ויָביִבְס לכאת ויִנָפְלַשא
 מע יל ץֶרָאָה- לֵאָו לַעַמ םִיַמְׁשַה-לֲא אָרָקיּ
 isd ייתירב יִתְרַכ יָדיִסֲח יִלופְסַא
 :הָלס אּוָה יטָפׂש וםיִהלֲא-יכ וקְדצ םִיַמָׁש ידיו

 6 55 ftdl | ל 6 116 רקיו | = ;ftl crrpדy[ םלזעל (יַחָו) יחיו; פק , [
trp stichםיִרָבְק | * 115 6 םֶתְומְדַא; ?  el12 *1 6 686 םֶרָבְק ץ || frt crrpזז  

kal duowwen 0070% = $,3 הָמְדְנ , 6 MSS21 | ל  cfזז || 13 * 68 ןיִבָי  post 
 Hie ef exaeguatus est | 14 5 fit | םֶתּוחְרֶא cf Hi8,:3 vel םֶתיִרָחַא | לל ג
 Hie ּוצְרִי D9; prb crrp‘ || 15 °° דל | 5 prps וחש (vel inn ] = סצקפ דרי

compl MSS bQ7מ velםֶרּצְו || <  Q mlt MSSרֶבקַל םיִרָשיִמַב | % א םֶריִצְו ,  
ft trsp |23,31 | תן הָּבְרִי | 18 =  cf Prv17 * 1? אָרְת  | , trspלוב | 16  

 19 * 6 Hie ףֶרבי | ל MS: 65 * ףךויו | < 25 65 ול, 18 | 20 * קמ 1 אבי
Vrs | * compl2 אל, 1 לֵב 1 < MSSךיָתֹובֲא | * 6 116 3 הָאְרִי | 21 *  vel 

cf 13 | 5 cfad 13 | Ps 50, 2 prb vb exc || 3 ** frt add || "* 5ןיִל  MSS 

 8 םיִהֹלֲא | = וז M55 'סָנ | 416 115 לעָּמִמ | 5 = 6 ויָדיִסֲח ול | ל 6 ותיִרְב |
 6 *1 ? "ו | ** 1 ₪ טָּפְׁשִמ יַהלֶא



Mo = םילהת 0-5 

 ךָב הָריִעָאְו לֵאָרְׂשִי - הְרּבדַאו וימע הָעְמְש
 :יִכְנֶא ְךיַהלֲא םיִהְלֶא
 :דיִמָת יִדְנְנָל ְּיִתלִּעְו ףחיכוא ְּךיָחָבְז"לַע אֶל
 :םיִדּותע ףיּתאָלְכְמִמ רַּפ ךְתיִבִמ חָּקָאדאל
 :יְלָאיִרְרְהְּב תֹומַהְּב רַעְְּותְוחְדלָכ ילדי
 :יִדְמַע יִדָש 'זיזְו יםיָרָה ףֹועדלָּכ יִתְעַדייי
 :ּהָאלֲמּו לָּבַת יִלְדיִּכ -ךָל רמאדאל בעְרָא-םָאיי

 :הָתְשֶא םיָדּוּתע םֵדְו םיִריִּבַא רֶָשְּב לכואָה 5
 ְיָרדְנ ןוְלָעָל םלשו הָדוּת םיקלאל חַבֶזיי
 :יִנָלְבַכְתְו ךִצְלַחַא .הָרָצ םֹיְּב יִנָאְרְקְו

 יםיִהלֲא רַמָפועַשְרַלי
 :ףיפדילע יִתיִרְב אָשתַו יקח 'רפסל ךגיהמ
 :יִרְחֶא יִרָבִּד ךְלְשִּתו רֶסּומ ָתאְגָש הָּתַאְו יל

 :הָמְרִמ דיִמַָת ךְנושְלּו הערב ָתְחְכָש ךיִפי
 :יִפְְְָּתִּת ךֶּמַאְְֶבְּב רָּבדִת ףיִחְמְּב בשתי
 ְֹוָמָכ הָיְהָא-יתּיַה תי יִּתְׁשרֲחָהְוותיִׂשָע הָלָאְי

 הְלַא יִחְכֶש תאָז אָנּוניִב<  ךיניִעָל יהָכְרעַאְו ָךֲחיִכֹוא
 :ליִצמ ןיִאְו ףרסֶּאְּ

 :םיִהלֲא עׁשיְּב ּונָאְרא יֵָרָד םֵׂשְצ יֵננָרְֿכְי הָדֹוּת ַחָבֹוי
 אב"רֶׁשַאכ איִבָנה ןָתָג ויָלֲא-אּובָב* דְודל רומז חֶצְנֶמְלי 1

 :עַבְׁשתּבלָא

 :'יָעְׁשִפ הָחְמ ףימחב בֶרְּכ יָּדְסַחְּכ םיִהְלֲא יִננֲח
 :יִנְרַהְט יִתאָטַחְמּו יִגֹוֲעַמ יִנְסְּבַּכ הברה

 :דיִמָת 'יִדְגָנ יִתאָּטַחְו עֶדֲא יָנֲא *יעָשָפְיִ

 זס ** קזקפ 'א (ץ! יֵרָרֲהַּכ) םיִרָהַּב 41 לֵא 'ּב | זז * 686 םִיָמָׁש | * 5
 ויז| cf 6 שקסו6דמ< || 15 ? ךֶדְּבכאו 6 + הָלְס | 16 =* extra mtr || ל 8

 רָּתַס vel יִרְפְס | 18 * 656 ץֶרֶּתו; 14% ₪ + 01 ומע | ? 656 + 071066 |
 20 1? תֶָשּב | 21° 6 avouiav = 05 (תזּוה); prb dl (יִתויָה = היהא) | ל 8

pl 51 65 ףרטי | 23 "7 שק: S1666 | < 6 ףיִנְפְל | 22  ftָהָכְרַעִאְו  
pl vb exc |מ pr65 'ד םֶשְו; +5 'ד םַתְ ד רַשיִו רֶדָנ םֶלָשִמְו  ויָרָדְנ םלשו;  

complהֵּברַה, 0  K3 * 1115 ךידסחכ, 2155 'חַּב | ל 6 יִעָשְּפ | 4  Ps 5r, 

 155 בֶרָה | 5 * 6 יִעָשִּפ | * 7155 'נֶל



77 PSALMI 947 

 יִתיִׂשָע ְּיָניִעְּב עֶרָהְו לַתאָטָחו "בל ל"
 :'ִּךֶמְפָשְב הָכְנִת יּדרְברְב קִּצִת ןעֶמְל
 :יִמא יִנָתְמָחְי אָטַחְבּו יִּתְלְלּוח ןֹונעְּבְַהי
 :יִנָעיִדוְת הָמְכָח םֶתְסְבּ תוחָּטַב ָּתְצַּפְח תָמָאְה

 מ הגל .הָחְמְשו ןָשָש ינֹליִמְׁשת
 be יָתֹֹוֲע"לכְו יֵאְטֲחַמ דיִנָפ רֵּתְסַהיי
 :יֵּבְרְקְּב ׁשּדַח ןוכָנ ַחּוָרְו םיִהלֶא יִלדאְרַּב רוהט בליי
 :יִּנָמַמ חקת -לא ךֵׁשְדָק ַחּורו ףינפלמ יִנָביִלָשַתלַאי
 :יִנָכְמְסִת הָביִדְנ חּורְו עשו ןושש יל הָביִשֶהא

 :ּובּושְי ךילא םיִאָטַחְו ךיִלְרִּד םיִעשְפ הָדָמלֲא 5
 ְהָתָקְרצ ינושל ןּגַרּת רֶתְעּושְת יֵהלֲא םיִהְלֲאְ םיִמְּרִמ יֵנליִצַה 5
 :ַָּתַלַהִּ דיִגַי יֿפּו חָּתְפִּת יִתַפְׁש רנדל
 :"הַצְרִת אָל הָלֹוע "הָנֶּתֶאְו חַבֶז ץֶפְחַתיאְלויּב
 :יהָזְבִת אל םיִמלַא "הָּכְדנְו רבׁשני-בָל הָרָּבְׁשִנ ַחּוָר םיִהְלֶא יֵחָבָזי

 :םלָׁשּורְ תומוח הָגְבַּת ןויצדתֶא ּךְנוצְרְב הָביִטיָהְיפ
 :םיִרָפ ְּךַחַּבְזִמ- לע לֲַ זא יליִלָכְו הלוע קֶדָצ"יַחְבִז ץֶפָחַּת זָא:
 רַמאּיַו לּואָשָל דניו מדַאה גָאודו אוָבְּב :דִוְדָל ליִכָשַמ הַצנְמלי 52
 :ףלמיחַא תיל דֹוָד אב ל

 לא דָסַח ירוָבְּגַה הָעְרּב לֵלַהְתְּת"יהמ
 בֵׁשְחַּת תּחַה+ :'םיַה"לְּכ
 :הָּיַמְר הָשְע שָּטְלִמ רַעְתְּכ ד ושל
 :להָלָס יקדצ רּבִּדִמורְקְש בוטִמ עֶר ָּתְבֶהֶא

 :הָמְרִמ ןוׁשל .עבייֵרְבּד-לְכ ְבֶַא
 לָהֶאְמ ְּךֵחָּסִו 'ִהְּתִחִי תַצנלְךצּתִי לאם

 :הָלָס 'םִיַח ץֶרָאְס 'ִףשְרְשו
rt recte | © ftיְרָבְרַּב (5 ףרָבְרְּב)  comp! MSS 65 Hie6 * 115 דַבָל | ל  

compl MSSזס 5 יִנָעיִּבָשִּמ || 15  || gl?)םתסבו ) vb exc | 8 6 conjg 6 2, >S 
 ךכוד 3 viam tuam | 16 = 5 41 | 18 * 6 אל ₪ | ל 1 הָנְּתֶאְו (טס ,) |

‘nl, 683 הָוְבִי | 0 2155  bהכדנ 6 5 41 |  ve5 קצקצ ָהְצְרִּת | צָפ ** רבשנ  
 Hie הָנָּבִתְו | 21 == 'צ 'ז vel | הלוע 4 | Ps 52, 2 2MSS 6 Hie ךְלמיִבַא |

recte | % vb8 דָחָח לָא +  = || , rspרַבַנתת;  = b | > prps (cf3 * 2185  
exc | 5 == 17 pֶרֵבְּדָמ | ל צַד rp הלס 4 6 | 6 pc MSS hq | 7A Hieg 

 . | > rb vb excךחסיו) || ל 6 ףׁשֹרשְו elץ(  ; ft 61ּךְתַחי



at םילהת 52,8—54,5 

 :ּוקֲחְׂשִי וילָעְר ּואָריִיָו םיקיִדצ אָ
 לזועמ םיִהלֲא םיִׂשאָל ירָבָּגַה הבה

 :וְנַהְּב זעָי .וָרָשָע בָרֶּב חטְבּיְ
 םיִהלֲא תִיְְּב ןְנעֶר תִנְּכיָנַאופ
 :דֲעְו םלֹוע  םיהלָאדדֶסֶחְב יִּתְחַמָּב
 יִתיָשָע יִּכ םֶלועָל ךדואיי

 :"ףידיסח דג .'בוטדיכ* ָךְמַש 'הָּוקַאְו
 :דֶוָדְל ליִּכָשִמ תלחמ"לע חַצנמלי 3

 םיִהלָא ןיִא בלב לֵבָנ רָמֶאי
 :בּוָטהַשְע ןיא ילְנָע ּוביִעְתָהְו ּותיִחְׁשַה

 םֶדָאינְּבלע ףיִקְׁשַה םִימָׁשִמ םיִלָא
 :םיִהלֲא-תֶא שד ליִּכְשִמ שיַה תֹואְרָל

 בֹוָט"הֵׂשִע 'ןיא | ּוחָלֲאָנ והְחִי 'ס לב
 :דָחָא-סִנ ןיא

 :ּואָרְק אָל 'םיִהְלֶא 'םֶחָל ּולְכָא ימע יָלְכֲא ןֶוָא ילעְּפ עֶדְי"אלֲה>
 ּךנח תומצע רפי םיִּהְלָאדיִּכ ידַחַפ הָיָה אל" דַחַפ-ּודַחָּפ םש'

 :'ָסֶאְמ םיִהְלֶאיּכ 'הָתַשיִבַה
 ומַע תּוָבְׁש 'םיִהְלֶא בּוָשְּב .לֵאָרְׂשִי יתָֹעְׁשְי ןויִצמ ןתי ימז

 :לֶאְרָשַי חמָשְו בֶקַעְי לגו
 לּואָשְל ּוְרְמאִּיַו םיִפיּנַה אוָבְּב :דְודְל ליכָשמ תֹניִגְנַב חֶצְנְמְלי 4
 :ּונָמִע רָּתְּפְסִמ דּוָד אָלַה

 :יִנְידִת ָךְתָרּובְנַבּו ינעיִשוה ָךֶמְשְּב םיִהלֲא
 :יָפ"יִרְמֲאְל הָביִזאַה יִתְלְפְּת עַמְׁש םיִהְלֶא+
 יֵשְפַנ ּוׁשְקִּב םיִציִרְעְו יֵלְעּומָק םיִרז יב
 :הָלָס | םְָּגָנְל םיִהלֲא ּומֵׂש אֵל

 8 3MSS 3 ּוחְמְשִיְו ג ּונריו | 9 2MSS* +רַׁשֲא | ל ft וזועָמ | <16 8
 ונֹוהַּב | זז * עפ exc || ? קזקפ הָּוַחַאַו ש<| אָרְקֶאְו | == 6558 םירוד רֹודְל || 4 ם1

7MSS ny 14,1 |ל 16  | r4,rן ₪  > Ps 53, 2° mlt MSSףְריִסַמ |  MSS 
pc MSS WT); mlt MSS 656 44 ** 14,3 רָס לפה |? 115 3 ןיִאו | 5 *  

MSS, cf 14,5 ||הוהי | 6 *5 < םסתמ  cf ad 14,4 || © compl MSSלָּכ | <-ל "+ 
cf a4 14,5 |וׂשיָבָת יִנֲע-תַצַע :קידצ רודּב; 65 ףֵנָח קנס ךנח;  qזק; 14,5 crל  

 9 146 ּוהָסְחַמ; comp! MSS +-ּוהֵסֲחַמ הוהי יִכ ושיבָת יִנָע תצע | 7 * תסממ
MSS 6 Hie 8 14,7 תעּושי | ל compl MSS 658 הוהי | Ps 54, 5 nonn 

MSS 6 DTI cf 86,14. 



54,6—55,16 PSALMI 949 

 :יִשְפַנ יכָמסְּב יָנֹדֲא יל ךזע םיִהלֲא הָּגַה
 :'םֶתיִמְצַה ְךְתַמֲאַּב יִרְרְשָל ערה יבוש
 ;בּוטדיִּכ הָוהְי ָךְמַש הָדֹוא  ָךלהָחְּבזֶא הָבָדְנּב
 :יניע הָתַאָר יֵבְָאְבּו יִנָליִצַה הָרָצ"לּבִמ כ

 :דָוְדְל ליִּכָשִמ תַניִנְנִּב חֶצְנְמְלי 5
 :יִתָנִחְתִמ םלעְתִּת-לַאְו יִתְלִּפִּת םיִהלֲא הָניִזַאְהי
 יחיִשּב דיִרָא יִנְנעְו יִל הָביִשְקַה

 עָשְר יתָקְע יֵנְפִמי בוא לּוקְמ :הָמיִהֶאְ
 :ינּוְמְטְׂשִי ףָאְבּו ןֶוָא לע ּוטיִמְניִ
 :יִָע ּולְפָב 'תֶוָמ תֹוָמיִאְו ייִּבְרקְּב ליָחָי יב
 :תּוצָלַּפ יֵנָפַכְתֹו יב אֹבָי דַעְרְג האָר
 :הָנכְׁשֲאְו הָפּועָמ הָנּויּכ רָבֲא יִלְְתִידיִמ רמאָו
 :הָלִס רֵּבְדּמַּב ןיִלֶא דָלְב קיִחְרַא הָּגַה
 :'רַעָסַמ הָעֹס חּורְמ יל יטְכְּפִמ הָשיִחֶא

 יםָנושל גלפ 'יֶנדא עליי
 :ריִעָּב ביִרְו .יסָמָח יִתיִאְרִיִ

 ָהיִתמוחדלע ָהבְבְסְו הָלְיַלְו םַמוייי
 יהָבְרְקְּב תיִנַהיי :הָּבְרְקְּב לָמָעְו ןִוֶאְ
 :הָמְרַמּו יִּדִּת / הָבִחְרִמ שיִמָיְאָלְ
 'אָשָפְו ייִנָפְרָחְי ביואידאל כ
 ּוּנמִמ רֶתְסֶאְו ליְִגַה יִלָע יִאְנַשְמִאְל

 :יקְְיִמּו יפולא יִכְרְעּכ ׁשֹונֲא הָתַאְו
 םיִהלֲא תיֵבְּב דוס קיִּתְמִ וָּדְחִי רשאי

 :יׂשגָרְבךְלַהָ
 ֹומיִלָעיתָנָמִׁש5

 :'םָבְרקְּב םֶרּונְמַּב תֹוֲעריְּכ .םיֶיח לֹוָאְׁש ָּדרָי
 7° KE בושי vel בושי, Q mlt MSS 65 Hie QW SOWP;12W | ל ₪ 8 |

trsp: | 4 fit!הָמָהֶאְו;  frt trsp post7 | Ps 55, 2 frt dl | 3 pres8  
1AM |8 טָלַפְמ הָליִחא,  ** frt dittogr | 7 prb dl || gקעַּצִמ | 5 * ₪ ₪ | 5 n 

ony, frt recte | © frt vb375 = עלב) | ל 6 +  gl | 10 ** crrp (prbל ₪  
 ?exc | 12 * <68; prb crrp || * Var ךות | 13 °° pr 1 יִנָּפְרַח יִביֹוא | ל קפל
 vb exc || 1ף vbb exc || 16 * א תומישי ? Q mlt MSS Vrs תֶוָמ :NW) =( ישי;

prb dl )₪[(.ל  || frt vbb exc0;  | 



 950 םילהת 56,19—55,17

 נעשו הנה אבא םיקְלא-ל ינאי
 הָמֲהֲאְו הָחיִׂשֲא םִיֹרָהָצְו רֶקְבְו ברע

 יִׁשְפַג םָלָשְב יהַרֶפיפ :ילוק עמשיו
 :יִדָמַע יָה | םיִּברְב"יכ יֶליבְרָּקִמ
 הָלֵס םֶדָק יבֵׁשְיְו םנעייולַאועמׁשיפ

 :םיִהלֲא ּוָאְרִי אָלְו ומל תֹוִיִלֲח ןיא רֶׁשֲא
 :ֹותיִרּב לח יןימלָשְּ רקדו חלָשיי

 יובלרבְרקו ליפ "תֶעְמַחְמ קליי
 :תֹוִחתְּפ הָּמֵהְו ןמָׁשִמ ויָרָבְד ּוָּכַר

 לכלי אּוָהְו ךבָהְיו הֶוהְילע ְךְָׁשַה*
 :קיִּצל טומ םֶלֹּועְל ןַּתַזאְל

 תַחַׁש ירַאְבִל םֶדְריִּתוםיִּהלֶא הָּתַאְו
 םֶהיִמי ּוצָחְיד אל הַמְרַמּו םיִמָד ישְנא
 מב נאר

 ותַנְב .םיִּתְׁשִלְפ
 :יִנצַחְלי םחל םויַה-לָּכ שונָא יִנפֲאְׁשיֵּכ םיָהלֲא יִנֵּנח>
 :םּורַמ יל םיִמֲחְל םיִּבָרְדיּ םיַהדלּכ ירְרוש ואש

 נבו לְלהֲא םיהלאבי  ּ:חּמְבָא ילא רנא אָיא םוְי
 :יל רָשְב הָשָעַיִהַמ | אָריִא אֵל יִּתְחַטְּב םיהלאּב

 :עֶרָל םֶתֹבְׁשֲחַמ"לַּכ יִלָע ּובצעי יִרָבְּד םויָהדל5
 ;לישָּפַנ ווק רֶׁשֲאַ ורמשי יבקע "הָמַה גניֿפצי ורוגייל

 :םיִהְלֶא דֹוה םיַמע 3 ומְליטְלַפ לע

 'ִָּתְרְפסְּב אל" אב יִתְעמִד יהָמיִׂש .הָתֶא הרפס יד
 :יל םילָאיכ יּתְָטְדְהַז יאָרְקִא םוָנְּבי רוחָא יִבוֲאּובּׁשָיוזָאס

ftל  | , rsp17 5 םיִהלֶא | 18 115 5 עמשאו; 1" | 10 * + 1 הפי;  
 crrp | 20 7" 1 6 655 JW ומָנעיְו | 2ז 3 nonn MSS 6 1די , 5 שא || "1

 ויָמְלׁשִּב | 22 *1 קַלָת (ץe 6 68 וויָנָּפ קזס ויפ) | * 1 6 2155 5 Hie 6 תאָמָחִמ
AZE qa, Hie caritaiern tuan ||1 1 ובְלְּב | 23  eel etתֵאְמֲחַמ  vel 

 24 *1 ראב ₪ רוב | * 6 + הוהי | ₪ 56, 1 6 דע 6ץושצ םֶלֶא | 3 6
cfu | 6 ft crrp |רמ | 5 6 יִרָבְדַג 16 רָבְב  prpsטשסט6 (םּורָמ);  dam 

6Eיִשְפְנְל | 8 *  compl Mssונזפצי | <  Q et MSSּוניִּפְצַי  crrp | * K7 5%  
 Hie 5 ןיא vel יא; prps ןיִא ןְוָא | ל 6 טל; PPS םֶלַּפ | 16 5 הָמיִׂש

vel תמש || ל ₪+ ₪1 (ךתרפסב קזס ךדאנב) | זס = fr dL. 



56,11—58,5 PSALMI 951 

 :ירָבָּד ללַהַא הוה רֵבָּד לָלַהֲא םיִהלאַּבו
 :יל םֶדֶא הֵׂשֲעַיזהַמ אָריִא אָל יִּתְחַמְּב םיָהלאַּביי

 ל תודות םֶלְׁשֲא ְּךיָרָדָנ םיָהְלֲא יָלְעי
 נפל ּךַּלַהְתִהַל ייֵחְבִמ יֵלְגַר אָלֵהֹ תֶוָמִמ יִשְפִנ ָתְלַצַה יב

 :"םיִיַחַה רואבי םִיָהְלֲא

 :הָרְעָמּב לּואָׁש"ַנְפִמ ותְרכְּב םָּתְכַמ ךֶנְרְל תַתְׁשֲּת"לַא ַחַצַנְמלי 7
 יִשְפַּנ הָיְסִח ךְב יִכ .יִנָּגָחוםיְלֶא נג

 :תּוְּוַה רָבֲעַי רע הָסָחֶא ְּךיֶפנְכיִלצְבּו
 יִׁשְפני ֹותִמֲאְו| | :יָלֲע רמג לֵאָל ןְלֶע םיקלאק אָדָקָא
 ָָּסִח םיִהלֲא חלשו 'הֶלְס יִפאְש ףרח יֵנֵעיִׁשֹויְי וםִומְׁשִמ חָלְׁשִי

 םֶרָאיִנָּב םיִטָהל | הָבָכְׁשִא םָאְבְל ךוְתְּ
 :הָּרַח בֶרָח סֶנושלּו םיִצַחָו תָנֲח םֶהיֵּגְׁש
 :ףֶדובּכ ץֶרֲאָהלְּכ לַע םיִהלֲא םִיָמָׁשַה-לַע הָמָּר*

 יֵׁשְפֿנ ףֵפְּכי יִמָעְפִל ּוניִכַהו תָשָרְ
 :הָלְס  הָכּותְב ּולְפַנ הָחיִׁש נפל ור
 יכל ןוָכָנ םיהלָא יִּבַל ןּוכנ*

 "יִדּובְכ הָרֲּעיפ :'הָרַמזֲאְו הָריִשֶ
 :רַחָש הָריֵעֶא רנו ילָבְגַה הָרּוע

 :םיִּמֲאָלּב 'ּףְרְמזַא "יָנדִא'םימעְב ָךְדואי
 ְָתִמַא םיִקְחְשדדעְו ףִּדְסַח םומָשדע לֶדָניִכיי
 :ְָרובְּכ ץֶרָאָקלְּכ לַע םיִהְלֶא םיְמָש-לַע הָמָּר
 :םָּתְכַמ דֶנְדְל תַחְׁשַּת-לא חֶצְנְמלי 8

 :םֶדֶא ב ּוטְּפְׁשּת םיִרָשיִמ ןּוְְּבדּת קֶרָצ םֶלֶא םֶנְמָאַהי
 :'ןּוסַלַּפֶת םָכיֵדְי סמח" ץֶרֶאְּב ףּולָעְפִת 'תָלוע יבלְּב"ַא

 :בָזִכ 'יֵרָבֹד ןָמְּבִמ יּועְּת םֶחָרְמ םיִעָשְר ור
 :וָנָזֲא םטָאו שרח ןָתָפומְּכ שָחְגְרתמַה תּומְדּכ ֹומָל"תַמֲח

rr © frt dl; cf 5 | 14 *5 frt gl 6/9 || ® ₪ Var || Ps 57, 3 6AE’ + |הֶלְס 
 | זק, 81יִשְפַנ יפאש ףּכִמ עיִשויו | 4 *>6 | 7 = 51 ּהָב הָׂשָפְתַנ םֶּפַּכ = 4/5
 יִרְונָכ 'ע;  66% trsp + | 9 ** prb crrp; 1215 8ָךֶָל  ft insל | 1082 < 5-5 8
 | הוהי  * ro8,4'כ הֶּתַא | 5 41 ה | זס  )65 ₪ gloria mea); prps'ּכ"ףַא 08,2

  | rr 1085 DD | 12 1086 by) | Ps 58, 2 6 Hie'א]  imlt MSS 1084ל
 | םֶלֶא ; 1 םֶלֶא | 3 < 61 16 8 םֶכְלְּכ | ל 56 לוע, ₪1 לֶנעְּב | * 8+ 1 ןּולְלַפְּת

4-4 | 6 SOE'SZ pA " opp | 4° 86+ 6 a conjg || * 8 1 6 6 ּורְּבּד 



 952 םילהת 59,13—58,6

 :םָּכְחְמ םיִרְבֲח רבוח םיִׁשֲחַלְמ לוָקְל עַמְׁשיאָל רָשָא
 :הָוהְיו ית םיִריִפּכ יתועּתְלַמ ֹומיִפַּב ומיִּנָשיִסְרַה םיִטלֲאז

 יּלְלמְֲי מכ רצח רי ּומלובְלַהְתִי םומ"ומכ סא
 :שָמָש ּזָח"לַּב "תשא לָּפג ּךְלַהְי "סָמָּת ילּולְּבַש מכ
 :ּונַרָעַשְי ןורָחֹומְּכ יחדומְּכ  דָמֶא יםָכיֵתְריִס ּוניִבָי םֶרָמָבּיפ

 :עַָשְרַה םֶדָּב ץַחְרִי ויִמַעְּפ םֶקָנ הֶזָחַדיִּכ קידצ חַמְׂשִיּוי
 :ץֶראְּב םיִטפְׂש םיהלֲָא-ׁשי ְךַא קיַּצְל יֵרּפְּדַא םֶדָא רַמאיִוי

 -תֶא ָרמְׁש לאש חֹלְׁשִּב םֶּתְכַמ דֶוָרל ּתֲחׁשּת-לַא ַחצנְמל 59
 :ּותיִמֲהְל תה

 :ינבָנׂשִת יִמָמוקְתַמִמ :יָהלָאו יביא יֵנְליִצַה*
 :ינַעיִשוְה םיִמָד ישְכַאְמּו ןֶוָא ילַעָפִמ יִנָליִצַהְ
 םיּזע יִלָע ּורּונָי יׁשְפַנְל ּובְרֶא הָגַה יב

 ףןועדילּבַ : :יהָוהְי יִתאָטַחְאְלְו יִעָשפִאְ
 :הָאְרּו ית הֶרּוע ינו ןּוְצְרִ
 לֵאָרְׂשִ יִהְלֶא תֹואָבְצ םיִהְלא הָוהְי הָּתַאְו

.*. 7... 

 :הָלָס 2 יד לכ ןחָּת-לַא | םִייוגַה לָ רק הצי
 דו

 היושב :תוברח םֶיפְּב עי הגה :
 :*עמש יִמרָכ
 :םִיֹוּג-לכְל גַעָלּת ֹומָלקַתְׂשִּת הָוהְי הָּתַאְו

Jז = 

 :יִּבַנְׂשִמ םיִהלֲאיִ יהְרְמְׁשֲא ךילא יזע

 מירה ליב מיה מע חשפו םגרהתילאיי
 םָנּואָנַב ָָכָלְו ומיִתְפֶשרַבְּה ומיֿפ-יתאַּטַח יג :יָנֹדֲא יּונננָמ

7*63Dָה | ל nonn MSS תועְלַתִמ | > 6s ץֵתָ | 8 =* קנט 1 ריִצָח ומּכ 
  || > 6 / :4%2לולכש | * 555 םמת  MSSתספמ *  | לֶלַמתִי | ל א וצַח 038 ויִצָח

 | לּורָח || זז 63 ויֵּתַּכ  crrp; prps Din etתּוׁשֲאְו | זס * 115 3 םָהיתריס | ל-ל קז
Ps 59, ז 6 רמשיו | 2 :M5 63 םיִהְלֶא, תסממ MSS הוהי | 4 * 115 ודוני | 
  ftdl) | 8° prpsסזט 1 ינוע | ל  trsp +, al dl | 5 3יָהְלֶא  3MSSיִנֹדֲא, 5 115 5

 הָרָּמוַא,  6 compl MSS et Vrs, cf 18 | bgזס *1 יזע |  | b- frt dlתֹופְרַח
cf 18 | zr * 1c 2MSS 6 Hie הלא‘ | * KG Hic 3 ,ודְסַח Q mlt MSS 6 יִדְסַח 
IK || 12 *° crrp, prps ADA לא al dl ,לא al םְָּחִּת לא | ל 3 he errare 

00 cf 44,24 | * prps ומְעיִנְכַה | 5 5 ומדינהו | < 1 ומָנְגַמ | 13 55 Hiei 

2600070, 6 propter culpam; prb vs crrp. 



59,14—61,2 PSALMI 953 

 ומְגיִאְו יהלּכ הָמֲחְבי הלכי :ּורַפסְי שַחְּכִמּו הָכֲאַמּו
 :הָלֲפ ץֶרָאָה יִסְפאָל בֶקעיְּב לשמ םיִתלֲא"יִּכ ועדי

 :ריע ּובְבּויִו בֶכָכַכ ומָהָי בֶרָעָכ ּובָשָיַוי5
 :גניִליו ּועְּבְשי אלא לָכֲאָל ועוני הָּמַהי
 סח רקּבל ןּגַרַאְו לע ריֶׁשֲאויֵנַאויז

 :יקדרצ םויְּב םֹונָמּו יִל בָּגְשִמ ָתיִיָהיִ
 ִַנְשִמ םיקלָא-יכ = הְרְמזַא ךיְלַא ידע

 :יִדְסַח יִהְלֶא'
 תֶא ו ותוצַהְּב* :דָמַלְל דִוָדְל םָּתְכְמ תּוְדַע ןשּוש-לע חַצְנְמְלי 0

 חַלָמ"איִנָּב םוָרֲא-תֶא יו בָאוי בָשִּיַו הָבֹוצ םרא-תֶאְו םִיַרָהְנ םרא
 :ףָלֶא רָשָע םיִנְׁש

 :ּונָל בבת תָּפֹנָא ּונֲתְצַרְפ ּונֲּתְחַנְז םיִהְלֲא
 :הָטָמ"יִכ ָהיֵרָבְׁש 'הָפְר יּהָתְמַצְּפ ץֶרֶא הָתְׁשִעְרַה
 :הָלְעְרַּת ןְִ ּונְתיִקְׁשִה השק ְךֶמִע ירה
 :הָלָס טֶשָק יֵנְפִמ סָסּונְתַהְל סג ְּךִאְריִל הָּתֲתְנ
 דַּדמַא :וננעו ְּךְניִמְי הָעיִׁשֹוה ְּיָדיִדְ ןּוִצְלָחַי ןַעמָכ

 תוּכְס קָמַעְו םֶבָׁש הָקְלַתַא יהָוְלעֲא ושְדְְּב רָּבּדוםיִהלָא
 :יִקְקְחְמ הָדּוהְי .ישאר זֹוֵעמ םִרְפֶאְו הָׁשנְמ יִלְוורָעְלִג יל
 :יִעָעורְתַה תֶעָלְּפ יֵלֲע יִלעַנְּךלְׁשַאםודָא-לע יִצָחַרריִסּובָאומיי

 :םוָדָא-דַע "יִנָחְנ יִמ ירֹוָצָמ יריע יֵנֵליֵב ימי
 :ּוניֵתֹואָבְצְּב יםיִהלֲא אָצַת"אָלְו ּונָתְחַנְז םיָהלֲא יהָּתַא"אָלַה יי
 :םֶדֶא תַעּוׁשְּת אָוָשְו רַאִמ תרז ּנֵליִהָבָהי
 :ּוניִרָצ םּובָי אּוהְו לִיֲח-הַׂשֲענ םיהלאּב

 :דְוָדְל תַניִנְנילַע ַתָצַנְמַלי 1
 :יִתְלְפֶּת הָביֵׁשְקַה יִתָּנִר םיִהלֲא הָעְמׁש

 14 = !ft ףְתַמָחַּב | 15 | > 6505 cf7 | 16 °K ןועוני ס ןּועִני | 16 6
 א Hie ּוניִליְו vel נילי | 18 * > 116 | = 1 ּודְסַח יַהלֶא 6 מ " 'א ינמדקי
 יררשב 56 11 | Ps 60, ז 6 םיִנשָש cf a4 45,ז || 2 62 ותיִצַהְּב | 3 ₪61 בבוש |

4 * nonn MSS ּתַמַצָּפ ג! הָּתְמַצְּפ | ל pro אפר | 5 prps ָתיִנְרַה | 6 rsp , | 

 0ּועש0מ-  0 mlt MSS Vrs QJ cf 1087 | 8 trsp accent; 108,8%וננעו, < 7
  | Plc 86 08,0הָוִעֶא || 10 51 6 36 100 יֵלֲע 0 $ fortis sum; prpsסןגסו,

 | < 58עַעְורְתַא || זז * קזק דע || ל זס8,זנ רֵצְבָמ || < 1 יִנָחְנִי | 2 * > 108,12 || ל
14 nonn MSS ּוניִמַק | Ps 61, r compl MSS Vrs NJ}. 

Biblia. 1 



 954 םילהת 62,12—61,3

 יִבל ףטעב אָדָקֲא ְּלֲאץֶרָאָה הָצְקַמ
 :ייִנֲחְנַת יֵנָמִמ םּורָיירצְּב
 :בווא יגְּפַמ זע"לּדְנִמ יל הָפֲחַמ תהי
 :הָלִס ךיִפְנּכ רָתַסְב הָסַחֶא .םיִמָליִע ָלָהֶאְב הָרנָא

 ְּדַמְׁש יִאְרִי תשְרִי ּתַתְנ יָרָדְנִל ָּתְעָמָש םיִהלֲא הָּתַאדיַּכפ
 :רֶדָו רֶדּומָּ ויָתונָש | ףיִחּוּת לממד םיִמָיְל
 :ּוהַרְצְנְי ןִמ תָמָאְו דָסֶח  םיִהלָא יִנֶּפִל םִלֹוע בשה

 :םויוםמ יָד יֵמלׁשְל דעָל מש הָרמֹואּי
 :דְוָדְל רֹוָמֵזְמ ךןותּודידלַעי ַחַצַנמַלי 2

 :יֵתְעּוׁשי ּונַמַמי יׁשפַנ יהָּיַמּוְּד םיִהלֶא-לָא ְּןַא*
 :הָּבַר טּומָאדאל יִבָנְשִמ יִתָעּוׁשיִו ירּוצ אּוָה-ְךִאי
 ױטְנ ריק מכל יוֲחַצְרִּת שיא-לע ּוִתְתֹוְהְּת והָנֲא-רַע
 יהל וצעי ו"ותֶאָשִמ ּךֶא5 :"הָיּוחְּדַה רג"

 הלל םְָּרקבו ּוכָרָבְי יב יב נר
 :יָתְקַּת ּונָמִמְיִכ יָׁשְפַנ יֵּפוָד םיהלאל א

 :טֹוּמָא אל יֵּבנְׂשַמ יִתָעּוׁשיִו ירּוצ אּוָהְדַאל
 'יזעדירוצ יִדובְכּו יִעְׁשִי םיִהלֲאדלֲע*

 םעְ :תע"לְבְב וב יטב םיִהְלאָּב יֵסְחֹמ 2
 :הָלָס נל"הָסֲחַמ םיָהֹלֲא םֶכְבַבְל וינָפְלוכָפְׁש

 שיאי בכ רָב לבָהַאיי
 דֲחָי לֶבָהַמ הָּמַה תולעל םיִנְזאָמְּב

 לָּבְהִּת-לַא לֶזְנְבּו קֶשַעְב ּוחְטְבֶּתְדלַאיי
 :בל ּותיִשְּתְדלַאו בוני וילִיַח

 יִתָעָמְש ו"םִַּתְׁש םיִהלֲא רָּבִּדתַחַאיי

  veבָּמוֹ   cf 213 | 7 1יִנָמְמּורִּת | ? קזקפ יִנָמָּנִת | 6 1 5 תַשְרַא 6 ** 3

 "לע  6A Hieןותּודיל,  | 8 <2MSS 2 Hie; ft dl | Ps 62, 1 pc MSSיִמיִּכ
 | 63 | 5 6 npn | 3 fr 61 47+ִכ onn MSSת ןותידי | 2 * 6 יִמזד | ל

  ₪ ₪ | >1וחרצת = ותתוהת) | ל ( ft 41 6גז ּוחְצְרִּת  וחצְרִת ּוחְצְרִת; * 4
  prbותַאָשַמ  Hie,משא trsp ? 1’) | 5 * 6nַיָה  frt postהָיּוחְד הָרָדְנ;

crrp | b 8 וצר ; ? dl (Var pro (וצעי || © 68 iz mendacio | 6 86 ֹומיּפְּב | 
6 pc MSS הָימּוה 6) 2 | 8 * 115 WY, 5 robur meu | ל 65 ירוע | 9 **6 

 |  || * frrtvb excולהבת  prb 16666; trsp + | ro trsp , | rr 51155תרֲע"לָּכ
12 compl MSs .ּונְעַמָש 
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 דֶסֲח יִנדַאזְדְלּויי :םיִהְלאָל זע יִּ

 :ּוהֵׂשְעַמְּכ ׁשיִאְל םלָשְת יהָּתַאיִּ
 :הָדּוהְי רֵּבְדָמְּב ֹותֹויָהַּב דָוְדָל רוָמְזמי 4

 יׁשפנוְּדִל הֶאְמִצ ְּךֵרֲחַׁשִא הָּתַא ילֲאםיִהלֲא
 :םִיָמייֵלְּב עו הָיִץֶרְֶּב יֵרׂשְב ךָלּהָמָ
 ְָּובְכּו וע תֹוָאְל ְּךָתיִזֲח ׁשדקִּב ןּבי
 :ְנּוְּבְׁשִי יֵתָפְׂש םייחַמ ְּךֶדסַח בֹוָטרָכי

 :יִפכ אָׂשֲא ָךֶמשְּב יּיחְב ָךְכְרְבַא ןָכ
 :יּפ"לָלַהְי תֹונָנְר יִתַפָשְו יִשְּפַנ עַּבְשּת ןֵׁשָדְו בֶלֶח מב
 :ךְּבהְּגֶהֶא תורָמְשַאְּב יעּוצי"לע ְךיִּתְרַכְז-ֿטָאל
 :ןּגרַא ְךיִפְנְּכ לַצְבּו יל הָתָרזַע ָתייָהחיַּכ5

 :ָךְניִמְו הָכָמָּת יֿב ְּךירֲחַא רֶׁשפנ הָקְּבב
 :ץֶרֶאָה תויִּתִחַתְּב ואבי יִשְפַנ ּוׁשָקַבְי הָאֹּוׁשָל הָמָהְוופ

 :ןיִהְי םיִלְעש תַנָמ בֶרְחְיִדיילַע הריני:
 וב עַּבְׁשְנַה- לכ ללַהְתְי .םיִהֹלאַּב חַמְׂשִי למַהו

 :רקש-ירבוד יִפ רכסי יִּ

 ל רומז נמלי
 :ַײַח רֶעִּת בוא דַחַּפִמ יִחיִשְב יֶלוק םיָהְלֲא"עמָש*
 :ןוָא יִלַעָּפ תשנְרמ .םיִעַרְמ דפ יִנְריִּתְסַת
 :רַמ רֶבּד םֶצח ּוכְרַד םֶנושְל בֶרָחכ ונְנָש רֶׁשֲא
 :יומְלְהַאְִי] ואל י אָלְו ּוהְרֹי םֶאְתְּפ םָּת םיִרְּתְסִמּב תֶריִל :ואריי והרי םו ו םירתסמנ 5

 יִמ ּורָמָא םיִשָקמ ןֹומַטְל ורּפסי עֶר רָבָד"ו ומָלּוקּזַחְי
<i 1 

 :'קמע בל ישיִא "ברקו שָּפְחִמ שָּפְח ּונְמִּת תלוע שחי
 :'םֶתּכִמ ּויָה יםֹוֲאָתְּפ ץח םיִהְֶא םֶרַו5

 םנושל יומילָע ּוהְליִשְכְיַוי
 םֶדָאלָּכ 'ּואְרייַניפ :םב :הֶאְר לכ לרות

13 frt ins הוהי | Ps 63, 2° | prb 6 pc MSS S$ אָּכ | ל' ft dl vel 61 היצ 

et 1 ny cf 1436 || 6 prb dl || 7 prps ףא | 81 prb ןְנלְתֶא g1,r | זס 6 אושל 

frt dl | זז 1 frt 6 6S ּורָנָי  ג[ Di: | Ps 64, 5 5 ּואָרִי | 1 (el ad 

  6ונמט;  || > mlt MSSּושפַה  2MSS Vrsל ||  Hie $337 | 7 * vs cmpל | (?4
Hic 8 ומת; קזק ומָתּולוע || 5 | <:M5, 255 ברקו, 6 ברקו | * קצקפ ׁשֶנֲא ן 
ai בקע | 8° rsp, | ל prps םֶּתַכְמ | 9 ** crrp, prps יֵלֲע ומָליָשְכַי | ן 
5 2155 TIN! || > compl MSS יאר || ro * compl MSS 2 וארו 

61* 



 956 | םילהת 0-4

 :ּוליִּכָשַה 'והשעמו םיִהְלֶא לַעְפ ּודיִניַו
 :בַליִרָש-לּכ וללהְתיַ וב הָסֲחְו הָוהיּב קידצ חַמָשָי

 :ריש דל רומְזֿמ חצנמלי 5
 ןיִצְּב םיִהְלֲא | הָּלַהְת יִהּיַמְד ָּךְלי
 ירָדנילְׁשי בלו
 :ףאבי רֶׂשָּב"לַּכ 'ּדיִדָע הל עמ

 םֵרָּפַכִת הָתַא ונפש ינמ ּרְבְג תנוע רָב
 יִיִרצח ןָכְׁשִי בֵרָקְתּו רָחְבְּתוירְׁשַא

 ְָכְכיֵה המ דתי מב הָעְבְשִג

  :םיקחָר ג .ץראיוצקדלכ חָמְבַמ
 :הָרּובְנִּב ךֶזֶאֿנ ּחְכָּב םיִרָה ןיִכַמי
 :םיִּמֲאל ןוקהו םֶהיִַג ןואְׁשוםיִּמָי ןואְׁשוֲחיֵּבׁשמ*
 | ךיַתתּוֶאמ תָצְק יִבְׁשיוּואְרופ

 :ןיִנְרַּת בֶרָעְו רֶקֶב יִאָצוַמ
 הָנְרְשְֶעִמ 'תֿפר יִהָקְתְשּתַו ץֶרָאָה תְדְַפי
 :ָהְיִכְּת ןְכיִּכ" 'םָנָנְד ןיִכָּת םִיָמ אֵלֲמ םיִהלֶא למ

 ֵָרָבִּת ּהָחְמִצ הָּנֵגְְמִּת 'םיִביִבְרְּב ָהְּודְּג תחנ הַר ָהיֶמָלְתייי
 :ןָשְד ןופערי ְּיֶכנִעִמּו ְּךָתָבֹוט תֶנְׁשָתְרַפַעי
 :הָנְרְנְמִת תָֹעְבְג ליִנְו רּבְרַמ תֹואְנ ּופְֲרי 3
 רָבּופְטעַי םיִקְמֲעְו ןאֿצַהוםיִרְכ ּוׁשְבָכי

 :ּוריִׁשי-ףַא ּועֲעֹוְרְתְי
 רֹומְזַמ ריש נמל 66

 :יֹותָלַהִּת ידֹובָכ 'ומיש* ֹומְׁש-דֹובָב ורמי :ץֶרֶאַהלָּ םיהלאל ּועיִרָה

 יבא ךלרׁשֲחכי ףוע בֶרָּ ישע אָרּונְ-הַמ םיִהלֲאָל ּוָרְמֲאכ
 :הָלָס מש ּורְמִנְי יִדַכּרְּמויְו 'ךל ֲחתְׁשִוץְרֲאָה"לְּכי

ins c 6™MS5היִמד |  recte | Ps 65, 2°1c Vrsל 5 ויִדִי הָשַעַמְו, ₪  ro 
 םלָׁשּורִּב | 3 * 6 Hie 5 עַמש || ל AE ידע | < יאש אבי | 4 ==? 41 | ל 6 ּונַמ|
 5° mss; ךרצח | * 6 שדק | 6 1 קזל םִיִאְו | 8 63ןּומֲָהי; ₪ 'ג 'ש + יל 'הו|
 g vb exc || ro Vrs fit הקשו | ל 6 ָּתַּבְר ץeו ָתָּבְרַה | < * ּהָנָנְּד | 6 6

Io,17; prb ar ar * forma mtr incert || ? nonn6701ן10060 000 מ  | oUrwg 

 MSS 'רָּכ | 14 prps ריִצָח, al dl | Ps 66, 2 ** fit dl | ל 3 17, prps וריש
 vel ּוחיִש | < 56 דֹובָּכ | 31 ₪ יׁשֲחְּי | 4 *1ל | *1 ףְל 6 טפס ,.
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 :םָרֶא ינְּב"לע הָליִלֲע אָרּונ םיִהלֲא תֹוָלֲעְפִמ ּואְרָּג וכל
 :ּב"הָחְמׂשִג םָׁש לגְרב ּורְבַעַי רֶהָנַּב הֶׁשְבל וס פה
 יומי -לא םיִָרּסַה הָניֵּפְצִּת םִיֹּגַּב ויָניֵע םלּוע ותְרּובְּב לָשמז

 :הָלָס ומל] |

 :רנלגר טומל 1% םינחב ּנָשָפ סשה
 :ףֶסָכ"ףֶרְצַּכ ּונָּתְפַרְצ םיָהְלֲא ּונָּתְנַתְביִּכפ

 :ּניַנְתָמב 'הָקָעּוִמ ְתָמַׂש יהָדּוצְמב ּונָתאַבֲה יי
 םִיַמַבּו ׁשֵאָבּונאָּב 'ּונָשארֶל שונָא ָּתְבַּכְרַה

 :*הְיְוְרְל ּונֲאיִצֹוּתַ
 :יֶרָדְנְךל םלשא תְלועְב ךְתיִב אבא

 זילרעב יִפדרְּבְדְו יִתָפְׂש צְּפ"רְׁשַא
 םיִליִא תרטק"םִע ךל-הלעַא םיַחיִמ תלי

 :הָלְמ | םידּותעיםע רְַב"הְׂשעָא
 םיִהְלֶא אְְודלְּכ .הָרְּפִסֲאְו ּועְמָשּוכְל
 :יׁשְפַנְל הָשֶע רֶׁשֲא

 :ינוׁשְל תַחָּת םָמֹורְד יִתאָרָק"יִפ ויָלֲאיז
 :יָנדֲאועֶמְׁשִי אֵל יָּבִלְב יִתיִאְרְיַא ןְָאי5
 :יִתְלַּפְת לֵקְּב ביִשְקַה םיִהלֲא עָמְש ןְכָאַײ
 :יִּתַאַמ ודְסַחְו יֿתְלִפְּת ריִסַה-אְל רֶׁשֲא םיִהלֶא ורב

 :ריש ירֹוָמְזִמ תֹניִנָנְּב חצנמלי 7
 :הָלַס ּונָּתַא ויֵנְּפ רַאָי ּונֵכְרָביִו ּונָּנֶחְי םיִהְלֲא
 :"ָּדְתעּושְי םּיוגלֶכְּב ידּכְרד ץֶרֲאְּ תעדְל

 :םֶלָּכ םיִמע ךודוי םיִהְלֲא וםיִמע ודי

 ,םיִמָאְלּו "רֶׁשיִמ םיִמע יִטָפָשַתהיִכ | םיּמאָל ּונָנַרִו ּוָחָמשִ
 :הָלָמ םֶחְנִּ ץראפ :םֶלְּכ םיִמע ךּודוי םיִהְלֶאו םיִמַע ווי

 5 5 תּוליִלֲע, 6 év Bovkaic, Hie consilia | 6 prps חומש | ל:

 ומירי, mlt MSS Q 3017! | * > nonn MSS; $ Dy? || 8 compl 155 3 םיִהְלָא |
 g * 651155 ּוניִשְפַנ; 6 יִשְפַנ | * 1 טומל | = :ml 5 ּניֵלְנַר; 6 יִלְגַר | זז *1

mlt MSSתרסומ | |12 *  cf 69,24; Ez 29,7; alדעמ  aה  ftרֹוצַּמַב | 1  frt 

rAdoodvדע  crrp, 6 kai Vywoca Undהָחְוְרְל |17 ™  Vrs6 ּוניֵׁשאָרְל | | ל 16  
 uov Hie 5 0/2 2 (3+ eum) lingua mea; prps יִאְנושל תַחַּפִמ יִּתְמַמּור |

 18 קזקs יִתיֵצָר | 20? 4! | 5 67, ז 6+-דֶוָדָל | 3 * 12155 ְּךיָכָרְד 58
 ורב,  ויָכָרְּד | * 5 1תעּושי | 5 * 3* + טפָשִּת קרב לבת | ל פא155 רשימְּב



 ו םילהת 68,17—67,7

 :ץרַארספַא-ל ותוא ואיי | םיִהְלֶא ּנְכְרבי
 :ריש רומָזִמ דול חפנִמלי 68

 יְנָּפִמ ריִמְַשַמ וסוגי ויבוא צפי םיַהלֲא םָקי
 ׁשֵאיִנְּפִמ גנוד סָמַהְּכ יּףְָנַּת ןָשֶע "ףִדְנַהְּב

 :םיִהְלֶא יִנָּפִמ םיִעָשְר ּוָדְבאְי
 :הָחַמִׂשִב 'ּושיִשְיְו םיִהלֲא נפל יצְלֲעַ ּוחַמְׂשִי םיקיִדצְו+

 תֹובָרעְּב בכל ולס ומ רמז עריש:

 זיגל לו מש יהי
 :ושדק ןוֶעְמּב םיִהלֲא  תונֶמְלַא ןָּידְו םיִמֹותָי יִבֲא
 יתורָשוָּכַּב םיִריִסֶא איצומ הָתִיַּבוםיִדיִחְי יבישומו םיֶהְלֶא
 :"הָחיִחְצ ּונְכָׁש םירְרוס'ּא

 :הָלְמ ןומיִׁשיִב ךדעצְב מע גל ףְתאְצְּב םיהלָאי
 םיִקלֶא גְּפִמ ֹופמְנ םיִמָשְףִא והָׁשָעָר ץֶרֶא

 :לֵאָרְׂשִי יהלֶא םיִהְלָא יִנּפִמ ייֵניִס הזי
 :יּהּתְנַנּוכ הָּתַא הָאְלְנְ ְךְְלֲחני םיִהֹלֲא יףיִנְּת תֹובָדְנ םֶשָּג

 :םיִהלֲא יגל יְֵּתבּוטְּב יָת ּהָבירבׁש תחי
 :בָר אָבְצ תֹוחָׂשַבְמַה רֶמֶאןָתְי יָנדַאי

 :לֶכׁש קלַחּת תיֿב-תונּו "ןוָהּדי ןודו תֹואָבֲצ יכְלַמי
 םִיָּתֿפִׁש ןיְּב ןּובְּכְׁשִּתדםָאיַצ

 :ץּורָח קָרְקריִב ָהיִתורְבָאְו ףָסָבב הָּפְחַנ הָנֹי יִפנּ
 :"ןומלַצְב לְׁשּת הב םיִכָלְמו יש שרפו
 :ןָשְּבדרַה םיִגְנְבָ רה ןַשְּבדרַה םיִהלֲא רה
 וּתְבַשְל םיִהְלֶא דָמָח רָהָה םיננְבנ םיִרָה ןּדּפרֶתו הָמְלי

Ps 68, 2 compl MSS Vrs | | 3 * sic 48, [ ףֶדָנֶהַּכ | ל Vrs éxAirérwdav, 
deficiant (AYIA?) ; 2MSS Dתנר; 16+ ,ור ּוּנָפְדנִת a רות (ןשע) | < תק M5 6 + 
jכ | 4 * pl MSS 5 ;יו" ft ante JW] trsp | * 3MSS 6%55 < ן | § *> 5 

  | 5 prps inp | 6 pc MSSב  | 5 6 kupios; prpsומשל | ל ?1 תֹובֲעָּב
  MSS 8, 6 6uoiwcןועממ | 7 *1 קל ביֵשַמ | * 255 תרש()כב || < םסתמ

S et Hie autem || © 65 6ש rigoig (? DNS) || g °° >1MS 3%; prps 'D עז al 
dl | זס * prps ּתְננוכ 'א האלו הָלְחַנ | נז sףיִטִּת | * קצק :M5 6 ובשי 
3MSS ובּוׁשי | ? זא15 ךתבוט | 2 6 7% ו | 13 3 6 6 a 

AeUg; nonn Mss יִכָאְלַמ | ל < pc MSS 6855 | 14 = prb crrp | 15 ** 
crrp |? 2MSS ּפָּב' 
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 :חַצְנָל ןְּכְׁשִי הוהי-ְהַא
 :שֶרְקַּב 'יגיס םֶב" יִנדַא ףןָאָנְׁש יִפְלִא םיתּבְר םיִּהלֶא בָכְריה
 םֶדֲאְּב תונָּתמ ּתְחקְל יִבְׁש תיִבָש וםורמל תיִלָעיפ

 :יםיִהלֲא הי וכְׁשל םיִרְרֹוס-יְףֶאְו
 :הָלָס ּונַתְעּוׁשְי לֵאָה ונל"סמעי םוי םוי ָנֹדֲא ְּךוָרְּב>פ

 :תֹואָצּוּת תֶוָמל יינדא הָוהיִלְו תועָשּומל ילא ּנֶלו לֶאָהיי
 :וימשַאּב ֹלַהְתַמ רעש רקרק ויבא שאר ץַחְמי  םיִהלֲאדַאי
 :םִי יתולְצמַמ ביִׁשָא יביִשא ןָשְּבַמ ינֹדֲא רַמָא
 :גהַּנִמ יםיִביֹואַמ יב ןושל םֶדָּ ךלגר ץֶחְמת עמל

 שק יל יֶלַא תוֶכיִלָ םיִהְלֶ ךיַתוכיִלַה ּוָאְרמ
 :תֹופַפֹוּת תֹומְלַע 'ּךוְתְּב םינְָנ רָחַא יםיִרׁש ומדי
 :לָאָרְׂשִי ירָֹקָּמִמ יָנדַא | םיָהלֲא יּוכְרָּב תֹולֲהָקמָב
 'םָתְמְנְר הָדּוהְי יִרָש יםַלֹר ריֵעָצְמנְּב 5

 :יִלָּתְפַנ יֵרְׂש ןּולְבַז יֵרָׂש
 :ּונָל ָּתְלַעָּפ וז םיֶהְלֶא 'הּנּע נע ִיהְלֶ הָוצפ

 :יש םיִכָלְמ וליבוי ךל .םַלָׁשּורלע ךֶלכיַהמי
 'ףָסָכ"'יצרְּבספרְתמיםיִמעיַלנֲעְבוטיִריִּבַא תדע הָגְק יח רע

 :ּוצָּפִחְי וי תב םיִמַע יִרְַּב

  ‘nolהלס ינלא ורמז .םיהלֲאל ריש ץֶרֲאָה :
TT. 

18 5 crrp; IMS 6 ]JNW; prps INW cf AZ vociferantium | °° prps אָב 
 ךַא | ל-ל cזזp; 1315 'א " ןפשי; 8 ּונֵּכׁשִי אל  1Mא, onn MSSת *  | 19יֵניֶסִמ
  <; 2MSSל ||  " 6 20 conjg || 21 * > compl MSS'א  6 frt recte'א נפל

 'מָּב|  pc 5S 6רעש קזקs עַשְר | 23 ** קצק שא ןֵׁשְבְּכַמ | ל  | 22 6 Hieםיִהְלֶא
24°lc Vrs ץחרת | ל 115 'אְל; קזק םֶּדֶאְמ || < קזקצ 1תֶנָמ | 25 קזקצ ואָרְנ 6 

  | 27 * rpsםירש | * 1 ךוָּמַּב  | 26 nonn MSS 3(תוכיִלַה) ואר 206 ; alשקף0מטסצ)
 יֵאְרְקָמְּב; 1 אָרְקִמ יֵריִּדַא קס 'מ 'א|  veיֵאָרְקִּמִמ  ft 1ןכְרַּב | ל 6 < חמדשצ:;

  4םֶתָמָקְרְּב  :M5קזמ זק; קצקs םיִדיִדי 6 ודידי) Dז 33,12; 31 םֵּדְק | ל * 28
Hie zz purpura sua | 29 aca 1 6 6536 et pl MSS םיִהלֲא ny | ל prb ₪ | 

30 *° prb דק | 3r * prps יֵלֲעַּב | ל crrp || 5 3MSS Den; 6 rod ui 

aroxAeidefivan (ExkAeicefjvat); prps DnB || 5 IMS 006ירצב; 6 ד 0- 
Kiuaduévoug, 2 6דסט ebdokhroug (a ףרצ vel ;(הצר A Hie 7ofas ₪ = 

9MSS); prps 3ר¥‘ | > 6 Hie S 33 fit recte | 32 * A Hie ּויְתַאִי* | ל 
  | 33 * Reהדי  velהי  xeipa avrg; fit 1םיִשָח, 1 םיִנָמש | < 6מ5(5)

 . 860וע ד +  39D: cfs; 698'רָל  prb trsp + etlינדאל ל



 960 5 םילהת 6

 :זע לוק ּולֹוקַב ןתי ןה םֶדְקַיִמָש יִמָשַּב בֶכְרְל
 םיקלאל זע ּוגָת5

 ּךישְּרְקְמִמ ו םיהלֶא אָרוָנּ :םיִקָחׁשּב וָעְו ותואג לַארְׂשִ-לע
 עַל תִוַמצַעְתְו זעְוְִתנ אָ לֵאָרְִ לא

 :םיִהְלֶא
 :דִוָדְל םינשּוׁש-לע חצנמַלי 9

 ׁשָפָנירע םִיָמ ּואָב יִּכ םיָהלֲא יֵנֲעיִׁשוה+
 דַמְעַמ ןיאְו .הָלּוצְמ ןְיִּבויִּתְעַבֶטּ

 :יָנְתַפְמְׁש תֶנְִּׁשְו םִיֿפרּקמעמְב יִתאָּב
 ינורְנ רחנ יֵאְרָקְב יִּתְעְגיי

 :יָהְלאל לַחְמ יי ּולְּכ
 םָּנַח יִאְנְש ישאר תֹוָרעְׂשִמ ּוָּר

 רֵקַׁש יִבָיִא יִתיִמְּצַמ ּומְצָע
 :לבישא זָאל יּתְלַנ-אְל רשַא

 ּודָחְכְנ"אְל ּךֶמְמ יִּתּומָשַאְו יִתְלּוְאל ָּתָעַדָי הָּתַא םיּהלֶא
 תוָאָֿבצ הֹוהְי ינדַא ךיוק יב ושָבְי-לאז

 :לֶאְרְשִי הלא ףישקבמ יִב ומְלּכו-לַא
 :יִנָפ הָמְלְכ הָתְִּּכ הָּפְרֶח יִתאָשנ לעדה

 זיא גבל ירְכְנו יִחֶאל יִתְִה רומי
 יל לג ירו תפר יגל תי תֶאנקכי
 :יל תוָפְרְל יִהְּתַו יָׁשְפַנ םּוֶצַב הָּכְבֲאָויי
 :לָשָמְל םֶהָל יִהֶאְו קָש יִשּובָל הָנְתֶאְויי
 :רָכַש יתוש תֹוניִגְנּו רעש יִבָשִי יִב ּוחיִשְי

 יִנַגַע ְךְרְסַח"בֶרְּב יםיָהלֲא ןוצְר תע הוה" ףָלְיִתְלִפְת ינאי
 הָעֵּבְטָא-לַאְ טיִטַמ יִנָליֵצַהי5 :יֲּעְׁשִי תַמָאָּ
 םִימ תֶלָּבְׁשיִנֲפְטְׁשִת לאי< :םִיָמיקמעַמִמּו יֵאְנׂשַמ הָלְנֲא

35 frtl םיִמָשַה\ cf Dt 33,26 | 46 mlt MSS 8% ךָשְּקִמִמ Hie ix sanctuario 
suo (Wp); 6 év roig 60006 (MSS 1 וׁשָּדְקָּמִמ ;)Tp3ישi( 00100 (066ץו | 

Ps 60, I cf ad 45,1; 601 | 4 Var” 66 למ | 51 ןמ cngsn®, s 
  6ר{ 1מָּכ | זז  | 7 dl 6 6%5 || g prps'א יִנָא prb crrp; prpsת יֵתֹוטְצעַמ || *ל

xal guvekauywa (MSS guvexdkuya), $ ef humiliavi; prb 1 הָנעַאְו | 13 6 kai 

 | יִנְָר ָּתַא  alר תֶע  | 14 = ₪ dl (Var); pro?עסגגסצ )? ‘7 ונְגְנִנ 66 6%

 ו יאנשמ D; al alנשאֵי  vel'מ יִנָאָש  etהלצנא  trsp 1 Al r5  crrp; frt dlל
trsp ! 
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 :ָהיּפ רַאְּב יעירַטֲאּת- לֶאְו  הָלּוצְמ יֵנֲעָלְבַּת-לַאְ
 :יִלֶא הָנְּפ יִמחְר בֶרָּכ ּךָּרסַח יבוָטדיִּכ הָוהְי יִנָנְעיי

 :יננע רַהַמ ל רַציִּכ  ִַּּבַעַמ ךינָּפ רּתְסַּתלַא
 :יֶנֵדְּפ יביא ןעמל ּהָלֲאְג יִׁשָפנ-לָא הברק

 :יָרְרֹוצ"לָּכ דד יִתָמְלְכוז יִּתְׁשְבּו יִתָּפְרָח ּתְעַדְי הָּתַא>פ

 יתנו יל הָרבָׁשוהְַּרֲח
 :יִתאָצְמ אָלְו םיִמֲחֹנְמַלְו ןָיִאְו ידּונָל הָּוקַאו

 :ץֶמח יִנּוָקְׁשִי יאָמְצלְ שאר יִתּורָבְּב ּוָנֶתּיַוי
 :שקומל םיִמּולשְלְו תפל םָהיִנפְל םֶגָחְלשיִהְייַ

 :רעֶמַה ריָמְּת םֶהיִנְתְמּו תֹואְרִמ םֶהיֵניֵע הָנְכָשָחְתי
 :םֶגיִׂשִי ףֶּפא ןורֲחַו ּךַמְעַז םֶהיֵלֲעְדפְׁשי
 :בשי יִהְילַא םָהיִלָהֶאְּב הָּמְׁשֹנ םֶתָריִטיֵהְּת5
 :ףרפסִי יהיללח בֹואְכַמ"לֲאְ ּופָדָר ָתיִּכַה"רֶׁשֲא יהָּתַאיָביז
 :ּךַתְקְרַצְּ ואבל-לאו םנֹועדלע ןועד הָנְּת

 ּובֲתָכִ-לַא םיקידצ םֶעְו םִיַח רֶּפַּפַמ וִחָמי
 :ינֵבָנׂשִּת םיָהְלֲא ָךְתָעּושְי בָאֹוכְו יָנֲע יִנֲאַוַ

 :הָדֹותְב ּונְלּדנַאו ריִשָּב םיָהלֲא-םַׁש הָלָלַהֲאי
 :יסירפמ ןרקמ ירָּפ רּוׁשִמ הָוהיִל בטיִתְו*
 :םֶכְבבְל יֵחיִו םיִהְלֶא יֵׁשְרְּד חמש םיִוָנע אר

 :הֶזְב אֶל ףיריִסָא"'תֶאְו הוה םיִנֹיְבֲאלא יעמש-יכ

 :םָב ׁשֶמֹרלְכְו םיִמי ץֶרְָּנ םִיַמָׁש ּוהּלְלַהו
 הָדּוהְי רָע הָנְבְִו .ןויצ עיִשויו םיהלָא יב

 יָהּושַריִו םָׁש ּובָׁשְְ
 :ּהָבּונְכְׁשִי ומָש יֵבֲהְׂאְו ָהָּלֲחָנִי ויִדָבַע ערֶזְול
 :ריִכָזהְל דֶוָדָל ַַּצַנְמַלי 0

 :הָׁשּוח יִתָרוֲעְל 'הוהְי יֵנָכיִצַהְל םיִהלֲאי*
 17 = ] בּוטָּכ | 20 ** ft 1 דָנָנ | 21 * [prb vb exc; prps 'N ישפנ תָּכַמְו |

 * 1 6 Vrs ךָנְל | 23 650 Hie םיִמּולשְל; 3 םֶמּולָשְו , 6 קזפ recte ם םֶהיִמְלַׁשְ |
(dolor) occist, 6 tidy Tpav-3  ,nללq&26 5155 הָּמְׁשְל | 27 * 1 תא |":  

 udtwv pov || © lc 8 ּויִפְסי | 30 >5**6; 64 יִנָּפ תעושי | 32 * טפק

mlt MSS inn);1 וא || ל  prbואי  nonn MSSמג || 33 * ' pl MSSל  || accent 

 prb 1 4 | << 6 'ו 'א ושרָּד; ק:ל 1 יחי וישרד | 34 *16 6 11 עַמָש | ל תסמת
frtdl.לס, 2 40,14 + ¥ר|?  gloss ad 37? | Psלֶאו | < קזק ויִדיִסַח | 36 =  MSS 



 62 | םילהת 70,3-- 5

 יִשְּפַנ יִשקַבְמ ּרְּפְחִיְו ושָבַ
 :יִתָעְר יצפח ּומְלָּכִיַו רוחָא ּונִ
 :יחָאָה וחֲאָה יםיִרְמָאַה םָּתְשְּב בְקְעילע יובושי+

 ךישְקְבְמילָּכ .ףְּבּוחְמְשְיְו ושיש
 :לךתעושי יֿבֲהֹא יםיִהלֲא לדני דיִמָת ּוָרְמאָיְ
 יל הָשּוח םיָהלֲא ןויְבֲאְו ינֲעוינַאוֿ

 :רַחֲאְּתדלַא יהוהְי הָּתִא יֵטלַפָמּו ייֵרְזֲע
 :םֶלועל הֶׁשֹובֲא-לַא יִתיָסָח הָוהְיְַּּביי 1

 ָךְנזַא קאהָּפִה יִנָטְלַּפַתְ ינְליִעַּת ְתקְרצְבי

 :הָּתֲא יָתָדּוצַמּו יִעָלַסִדיִּ יניִׁשהְ ית ימת אולי

 :ץמוחו לועֶמ ףכִמ עשר די ינֵמְלּפ יָא
 :יֶרּועְנִמ יִתַטְבִמ הֹוהְי .יִנדא תות התא

 :ריִמְת תלה ב
 :זע"יסֲחמ הָּתַאְו םיִּברְל יִתיִיָה תפֹומְּב7
 :ָךֶּתְראָּפּת םוהדלּ ַתְלַהִּת יפ אלס
 :יִנֵבְועַּת-לַא יִמכ תֹולְכַּכ הָנְקַז תַעָל יִנָביִלָשָתִ לַאפ

 די ּועעוְנ יש יִרָסְשְו יל יבוא יורְמָארּכי
 :ליִעַמ ןיִאיּכ ּוהּושְפְתַו ּופְדְר ֹוָכָזִע םיִקְלֶא רמאליי
 :הֶשיִח יִתָרֶזָעָל יהלָא יִֵָּמ קָחְרִּת-לַא םיִהלֶאי
 :"יִתָעָר ישְקְבְמי 'הָמְלְכּו הָּפָרְח ומי יִשְפַנ יִנֶמֶש ילכו ושבו
 :'ִּךָתְלַהְתִהילּכְילע יִּתְפַסּוהְו לָחְיַא דיִמָּת יִנַאְו +
 ךַתְעּושִּת םִיַהלְּכ .ףָּתְקְדצ רַפַסְי יפי

 :תיְרפְס יִּתְעְָי אָל יִּ
cf 36 6 |ושזבָי ;  IMS3 6) ומשו; MSS 5 (cf3 405 + דַחָי | 4°  
cf ad 40,17 |הוהי;  Be cf 4o,16 || © frt dl | 5 * mlt MSSל םסממ 5  

 ° compl MSS ‘WR || 6 * nonn MSS יִתָרֶזָע cf 40,18 || ל nonn MSS ֵַהלָא;
Aaved ($° + waXluég) |6 +- דע  conjg;26 6 קס MSS Psד  cf ad 40,18 || Ps gr, 

Plc656 זועָמ = 313 |  compl MSS31,3; פק + || 3 * 16  prb vb exc, cf2  
 31,3 6 תֹודּוצִמ תיֵבָל | 4 pc MSS 6 8 םיִהְלֶא | 5 טפק ,| 6 * 22,10 יח

prb dl]יע | ל 2 יִּתְלַחֹּת | ל 6 וע הָסַחמ | זס * קזקצ ּובְרֶא | ? קמ 61 || זז  prps 
 12 K הָשיִ 0 הָשּוח | ב *16 plMsS ומְלְּבִי 6 35,4: זס 61 | ל >5 | <5 ? 1

sing.תרפס, 5  velתרופס  pc MSS1116 8 ְּךֶתלַהִת | | 15  cf 24 || 14 *<5 [ PAZ 
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 ְָּרבִל ךְתְקדצ ריִָּזַא הָנהְי יֵגֹדֲא תורָבְגִּב אֹובֲאֿפ
 :ּךיִתואָלְּפַנ דיִּנַא הָּנַה-דַעו יִרּועְּגִמ יִנָּתְדַמְל םיִהלֲא ל
 םוְרָמדַע] | ינבזעַּת-לַא םיָהְלֶא הָביִשְו הנקז-רע םֶגְו5

 םיִהְלֶא ּךְתְקְדַצְוי ִּדַתְרְּבְנ יאובל"לָכל רודְל ךעורז דיִּנָאדדַע
 :ךומכ יִמ םיהְלֶא תל תיִׂשְערְׁשַא
 וָנַיַחּת בּושָּת :תוערו תֹוּבַר תֹוָצּרנְתיִאָרַה ירש

 :'וָנלַעת בּושְּת ץֶרָאָה *תומּוהְּתִמּו
 :יִנָמְחְנִּת 'בָּפַתְו יל ובְרָּתי?י

 יֵהלֲא ָךְּתַמַא לני ָּךְדואו ינאי

 :לֶאְרְשַי שודק רֶּנַכְב ל הָרְמַזַ
 :ְתיִדְּפ רָשַא יִשְפַנְו יד"הָרְמזא יִּכ יִתְפָש הָנְנרִת“
 ךֶתְקְִצ הָּנְהִּת םויַה"לְּכ ינושְלינ<

 :יָתָעָר ישְקְבְמ ּורְפָחִדיִכ ושב
 ו המלָשֶלי 2

 :ךלמְִבל ךֶתקדצְו ןִּת ּךְלַמְל יִּדיֵטַּפְׁשִמ םיִהלֲא
 טָּפְׁשַמְב דינעו קצב ָךמִע ןיְִי>

 יהב תֹעָבנֹו םעְלי םִלְש םיִרָה ואש
 ןְבָא וגָבַל עישוו םֶעדיִנְנע טָּמְׁשִי
 :יקשוע אדי
 :םיִרד רד חַרָי ינָפַלְו שָמָש"םַע ְּךאָריי
 :ץֶרֶא ףיזרז םיביברפ זגדלע רָטְמְּכ דרי
 :"ַחרְי יִלְּבידַע םּולָש יבָרְו יקיִדצ ויָמָנְּב"חַרפְיז

 :ץֶראיִפפַא-רע רֶהָּנַמּו םידדע םִימ דריו
 :ּוכֲחַלְי רּפָע ויָביֲאָו םײצ ּועְרְכִי ריִנָפְל
 ּובישְי הָחְנִמ םִיֲאָו שיִשְרַת יִכָלַמי

 16 153155 Vrs תַרָבְּב | 18 == 6 5 אבי רֹודְל ץe 6 6 :אֹובְי רֹוּד"לָכָל זק : |
 10 קזקצ םָלֹוע | 20 * + 61 (65* 'ֵאַּכ) | ל אג ּונָתיִאְרַה 0620 116 5 יִנָתיִאְרַה |

Hieg3 יִנייִחִּת | < קזפ 1 תזיִּתְחַּתִמְו | * א  Hie 6 JPR,5 א  | frtdl5  
errp; 6 rAeovdcag Tv dikaioguvnv (al ueya-י גַלֲעֶּת | | 21 **  Q6Sנֵלֲעַת,  

prb canp;l?..B]בושתְו; 1? ףַסתְו | 23 =  Awotuvnv) cov | 5 6 Hie 3 prb 

 Ps 72, 1 * 5MSS om; 3MSS Ps c71 conjg | ל 16 6 Hie 8 ךְטַפשִמ |26
 ןידל 1 ןדיו | 3 צ 'ג ּולעו |4 5 41 | 5 16 6 ךירא | %

*1c 31155 6 Hie 3 py |םרז | 7  hbrףזר =  cf syr(יִפְזר) ףיזרי*  velופורז  
 ל 1 frt QQ] vel QQ) | > 1 frt קח ut Jes 5,14; 24,5 | 9 5 םיִיָא; 1 ₪ ויֵרָצ.



 964 םילהת 72,1739

 :וביִרָקי רָּכׁשֲא אָבְסּו אָבְׁש יכְלמ
 ּוהּוְְבַעַי םינ"לּכ םיָכָלְמ"ִלְכ ָלדּוחַתְשְיְוי

 :ול רזעךיאו יִנָעְו ענְשִמ ןונְבָא ליצנ יכּי
 :עיִשוי םיָנֹויְבֲא תֹוׁשְפַנְו ןיְבָאָו לֶהלע סי
 :ויִניִעְּב 'םמּד רקייו םַׁשְפַנ לֵאָגִי יסָמָחַמְוְךֹוּתמיצ
 יאבָש בֵהּזִ ול יחי

 :ּוהְנְכְרְבִ םויָהלָּב דיִמַת ורעב לָלּפְתִיְו

 ויְרפ ןונְבְלַּכ 'שערו םיִרָה שאָרְּב ץֶרָטְּב רבת יָה
 :ץֶרָאָה בָשַעְּכ ריעמ ּוציִצְיו |

 ומש ויני שָמָש-יִנפל םֶלועְלוומָש ייָהְי
 ּוהָרְׁשֲאְי ול וב ּוכְרָּבְתִיְו

 ראק דובב ָלָמְִו םֶלְל ווב בש דרו
 :ןְמֶאָוו ןמָא

 :"יַשיְדּב דֹוָד 'תוָלְפְת וכי
 ישילש רפס

 ףֶסֶאְל רֹומְזִמי 3
 :בכל יֵרָבָל םיִהְלֶא לֵאָרְׂשִיְל בוט א
 :יִרְׁשֲא 'הָכְּפָש ןיאפ  ילגר יוומנ טַעְמָּכ יִנָאְו

 :הֶאְרֶא םיעָשר םולש םיִלְלּוהַּב יִתאֵנְק יִּכפ
 :םלּוא איִרָבּו םומל תְֹּבִצְרַח ןיִא יִּב
 :ּועֶגְנ אל םנָאדמְעְו ומיִניִא שּונָא לַמֲעַּב

 :ּומָל סָמָח תיִׁשָטעי הָנאג ּומְתָקְנע ןכל5
 :בָבַל תוּיּכַשמ ּורְבֲע ֹומָניע בָלְחְמ אָצְי
 :ּורָּבַדְי םֹוָרָמִמ 'קָשְע עֶרְב ּורְּבִדיְִו ו "ּוקיִמְי
 :ץֶרָמְּב ּךְלַהִּת םֶנושְלּו םֶהיִּפ םיָמָשַב ּותש

ogy | 15 °° prb add | 16 * prpsל 60  | r2 6 Hie 3 pwn | 14 * ft dl 
*Lhtגרפי | 17  " frt crrp; huc fit trsp : || = prb crrp; prpsתַעָפָש | ל  

 ךּורָּב )6 (טזש ד6 (Gvoua atrod etloynuévov | ל Kj, 0 pl MSS ןוני
et trsp post1ץֶרֶאָה תֹוחָּפִׁשִמד לָּכ  récar ai guAai rhc As,ןוּכי | = 6 +  IMS 

ni |וגס 8%  oi5 | ל 6 MSS 65 | 20 ** <7MSSוהרשאי | 18 <  
lia KKבבל  et ins 'JTN (pro ‘JNI) postרֶׁשיֵל  vel lלא רֶׁשיַל  Ps 73, Lt 

 יוטָנ, 0 ץפ ּוָטנ | * א הָכְּפָש ס ּוכְפָש | 41 םָת ומל | 6 conig 6 תיש | ל
 prb c 6S ומָנע |82 IMS וקומי prps ּוקיִמֲעַי | : trsp ,c GA | g % ּךַלַהְתְִמ



 7 +4 כ 1 965

 :ומָל ּוצָמִי אָלָמ "ימּו יִסֶלַה מע יביִׁשי ככ
 :ןויִלָעְב הַעְּד שו לֵא-עֶד הָכיִא ּורָמָאְויי
 0 םלוע יולָשְו םיִעָשְר | הלֲא"הָּבָה *

 זיפ ןונקנְּב ץַחראְ יֶככל יִתיכז קירי
 "טיר יִתְחַכּוִתְו .םיִיַהְלָּכ עּונָנ יִהָאְויי
 :יּתְדְנָב ְּיֵנְּב רוד הגה "ּוָמְכ הָרְּפַסַא יִּתְרַמָא- מאי
 :יניעב "איַה לָמַע תאֶז תַעַדְל *הָבשַחַאְו 6
 :םֶתיִרַחֶאל הָניֵבֲא -לָאיָשְדְקִמְלֶא אובָאדדַעול

 :תואּושמל םּתְלַּפִ ומל תיִׁשָּת תֹוקְלֲחַּב דא

 :תוָהְלַּבְִמ ומה פס .עָרכ המשל וה דיי
 :הֶזְבִּת םֶמְלַצו ריִעְּב ייָנדֲא ץיקָקְמ םלֲחַכי

 :ןָנותָשָא יִתויָלְכְו .יִבָבְל ץפחְתַ יב
 :ָךמִע יִתיִיָה תומַהְּב עֶרַא אָלְו רעְבדיִנַאְ<

 :יִניִמְי דָיָב ָתְזחֶא ּךַמִע דיִמָת יִנֲאְו
 :יִנָחְקִּת ידוְבָּכ רַחַאְי יִנֲחְנַת ְךְתָצעּב
 :ץֵרֲאָב יִּתְצַפֲח"אְל = ְךַמְעְו :םִיַמְׁשִב יִלדיִמ 5
 :םֶלועָל םיִהלֶא יִקְלָחְו .רבבל"רוצ בבל ירֲאְׁש "הלב

 ממ הָנולּכ הָתַמְצַה .ודבאי ףיקחר הגִהִּכיז
 יִסְחַמ יהָוהְי יִנדאַּבייֶּתַש = בוטדיל םיִהלֶא תבְרְקּו"יִנַאְו ל

 :יִתּוכֲאָלַמלְּכ רפסל
 ףסֶאִל ליִּבָשַמי 4

 :ףַתיעְרמ ןאַצְּב ףּפַפ ןשעְי חַצנָל ּתְחְגֶז םיהלֶא הַמָל
 והָז ןויצירה יִּדַתְלִחנ טֶבְש ָתְלַאְגי םֶדָק ָתיִנקיִּדִתָרע רכזי

 :וְּב תְנַכָש
 :שֶדקַּב בוא עָרָהלָּכ חַצָג תֹואְׁשַמְל יִמָעְפ הָמיִרָה
 :?תותא םֶתתוא ּומָש" יִּדַדַעוְמ בֶרְקָּב ףיִרְרוַצ ּונֲאַׁשצ

 זס * < בישו Q Vrs mlt MSS בושי | 5 68 יֵמע | = crrp; prps Dy בושי

2MSS 62 Hieיִמּו, 1 4 | <  Hieםֶחָלַמ | 5 6 יַמי,  !eםֶהיֵלֲא, 1 םָחְל ּועָּבְׂשִי ץ 
 3 ואָצַמ + et 48; 1 prb וצמי | 14 1 ft יִּתְחַכּוהְו | 15 * fr: dl | ל 16 טצפ ָהֹומָּכ

 (הָּנְַ) צו הָּנֲה ומָּכ | 16 * 1 6 ”Var 'אָו | * א איה, 0 אּוה | 20 * 1 8 םֶניא
 al ויהי; trsp , | > cf גג 7,17; 1? רּועָּב | 22 ?] הָמַהְּב | 24 ** קזק ְּףיֶרֲחַאְו

 דִיְב, 41 כ חַרא || 25 קזט vמ exc | 26 = ₪ dl | 28 * 8% 61 צו ] ףֶתְבְרְק קז
Ps 74, 2 prb crrp; 1 +68 | * 3 ףיִתאְלְּפַמ |  dl 6 nonn MSSא 'ק | * ' 

prb crrp.6 ףיִדָעומ, 1 4 | ל-ל  mt MSSבש לַא | 4 *  
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 :תֹומְּדרִק ץעיְֶּבְסַּב הָלְעַמְל יאיָבַמְּכ 'עדוי
 :ןּומְלָהְי "תופליכו ליִׁשְַּב דַחָי 'ָהיָחּוּתּפ 'ִתַעְו |

 ְָמְׁשּכְׁשִמ ולח ץֶרָאָל ףשְדְקמ שָאְב ּוחְלשל
 :ץֶרָאְּב לַא-יִַעומלָּכ 'ּּפְרָש  דַחָי 'סְגיִנ םּבְלְב ּוָרְמְא
 :הָמדדע עֶדֹוי ּונְּתִאדאָלְו איָבָנ דועְדיִא ּוניִאְרדאְל ּוניֵתֹותֲאַפ

 :חַצְנְל ךְמש בוא ץֶאָבְי רצ ףֵרֲחָי םיִהלֲא יִתְמדַעַ
 :'הלכ "ףקוח בָרקִמ ימיו יּדָדָי ביִשְת הָמָכיי

 :ץֶרָאָה בֶרָקְּב תועושי לעפ םֶדְקִמ יִּכְלַמ יםיהלאו 5
 :םִיָמַהלַע םיִניִנִמ ישאר תְרַּש  ם ָךּוָעַב תְררופ הָּתַאי
 :םיִיִצְל םַעָל לָכֲאַכ ּונְגְתִּת ןַתְיול יֵׁשאָר ְּתְצִעַר הָּתַאיי
 :ןָתיֵא תורהנ ָּתְׁשבוה הָּתַא לַחְנָו ןיעמ ּתְעְקְב הָּתאי5
 :שָמָשְו רוָאַמ תוניִכָה הָּתַא | הלל ְּךַל"ףַא םוי דל

 :םָתְרצְי התא ףרְ ץיק ץֶרָא תֹלּובְגְכ ָתְבַַה התא
 ְָמָׁש ּועַאְג לְבְנםעְו הָיהְיּוףְרַח בָיוָא תאז-רֶכְזי

 :תַצְגָל חָּכְׁשִּת-לַא ףיינע תיַח 'ףְרות שָפְנ יתָיחְל ןּתִתלַאיפ
 :יסָמְח תֹוֲאְנ ץֶרֶאְ-יִּכשְחִמ ּוֶאְלמ יִּכ 'תיִרְּבִל טָּבַהיי
 ְמְׁש ּוללהְי ןֹויְבֲאָו יִָע 'םְֶכַנ ףִּד יבָשְילַאיי
 :םֹיַה"לָּכ לּבָנִיגַמ ךְתָּפְרַח רכז ביר הָביִר םיִהְלֶא הָמּוק==
 :דיִמָת הלוע ךיִמָק ןואש  יִרְרִצ לוק חַּכָשִּתדלַא

 :ריש ףַסֶאְל רּומְזִמ תָחְׁשּת-לַא ַחְצְבְמלי 79

 ִִתואְלְפִנ פט ףְמש ברד .ּונידוה םיִהלֲא דל וניו
 :טּפְׁשִא םיִרְׁשֹיִמ ינֲא רָעֹומ חָקֲא יִּב
 :הָלַּס ָהיָדּומֲע יִּתְנַּכִת יֵכֹנֲא ָהיֵבְׁשי-לָכְו ץֶרֶא םיִגומְנ+

SAOEZS Ning, Hieל  | al ip:ּועְדְגִי  crrp et frt 6 4 conjg; prps5 5  

 אובָמְּב | 6 * א תַעְו 0 הָּתַעְו; סזזק, ק:ק תֵעְּרְנ ג! תַעַלְקִמ | * 65 ָהיֶחָתָּפ, 5
 םיִחְתַּפ || 5 mit Var in MSS || 4 pl MSS תופלכו 25 תופי | 7 סס 5
 ּךְדבּכ | 8 * 5 perdamus e0s; prps םֶדיִחְכַנ al םֶנונ al םָּכַנ | ל 6 00

frt ins NIN), alזז 5  || dwpuev (IMS karakavcwpev) 8 perdamus | g 6 INN 
 רֹוחָא cf Thr 2,3; trsp , | ל א ,pin, 0 mlt MSS Vrs gp 10 || 5 6 6% ד;
 1 ₪+ אָלְכִּת et בֶרָקְּב | 12 * 1 ₪1 'א הָּתַאְו | * 6 ּונָּכְלַמ, 8 ְּךֶלָמ | 14 קזפ סעל*
 (aו לכאמ), 1 םיי sine ל || 18 1 prb -לֶכּב | 19 6 Hie 6 תיִחְל 1 fit תֹוּוֲהְל
 vel תַחשל | * Ms: 68 ףרות | 20 == cp | * 6 ךתיִרְבְל: קזקפ תוארל |

T6 69046 dou6חוא6060600)0  Ps75,2 6 kai21 5 5 בשי | ל 6 'גו |  

rdvra; 5 ef invocabimus nomen tuum et narrabimus omnia;סומצמססוגסו  

 קז ּורפְס ףֶמָשְב יֵאְרְקְו



PSALMI 9677-3  

 :ןרק ּומיִרָּת"לַא םיִעְׁשְרָלְו ּולְהֶּתְדלַא םיִלְלּוקְל יִּתְרַמָאפ

 :קֶתָע ראָוצְב ּרְּבְִּת םֶכָנְרִק םִהָמִל ּומיִרְּת"לַא*
 :םיִרָה רְּדִמַמ אָלְו בֶרעֵמְמּו אָצֹומִמ אל יז
 :םיִרָי הֶזְו ליֿפְׁשִי הָז טפש םיִהלֲארִכ*
 הָמ ֵלָמּורֿמֲח ןנָי הָוהְודדְִּב סוָכ יֵּ

 :ץֶרָא-יעָשְר לפ וְתְׁשי ּוָצְמִ ָהֶרָמְׁש-ְַא 'הָקִמ רגיו
 :בקעי יקלאל הָרְמַזִא םֶלַָל דינא יִנָאְו

 :קיִדִצ תוגְרק הָנְמִמורְת עננַא םיִעָשְר יגְרקלכְויי
 :ריש ףַסֶאְל רּומָזִמ תֶניִנְנִּב חֶצְנְמְלי 6

 :וָמְש לוָדּנ לאָרְׂשיְּב  םיֶהְלֶא הָדּוהיִּב עֶדונ*
 :ןייִצְב ֹותָנֹוֲעְמּו וכוס םלָשְב יָה
 :הָלְס הָמְחְלַמּו בֶרָחְו ןגָמ .תֶׁשְקייפְׁשְר רֵּבׁש הָּמָׁש

 בל יֵריְבאיּולְלוֵתְׁשֲאé :ףָרָמיֵרְרַהְמ רידא הָּתַא 'רּואָגי
 :םהיִדְ ליתייׁשְנַאלָכ ּואצמדאלו םָנְש מנ

 :ךפא אמ ּביִנפל רמקודוסו הָּתַא ארגו התא

 :הָטְקָׁשְו הֶאְרִי ץֶרַא ןיִּד ָתְעָמְׁשַה םימָשַמּפ
 הָלָס  ץֶרָאהיוְנדלָּכ עיִׁשֹוהְל םיִהְלֶא טָּפְׁשמַל"םיקְבס
 :רֶנֲחַּת "תֶמַח תיִרָאְש ָּךָדֹוּת םֶדֶא יתָמֲחיְכיי
 :אָרּומל יש ּוליבי ויָביִבְסלְּכ 'םֶכיִהְלֶא הָוהיִלי ּומְלַשְו וי
 :ץֶראיַכְלמְל אונ | םיִדיִגְנ ַּוָר רצְבְי

 :רֹוִמְזִמ ףסֶאָל ןותידְי-לע ַחַצנמַלי 7
 :יִלֶא ןיזאהו םיּהְלֶאדלֶא ילוק הָקַעצֲאֹו םיָהְלֲא-לָא ילוק-
 גְּפַת אָלְו יהָרגְנ הָלְיַלויִדְי יִּתְׁשִרְר ינדַא יִתָרְצ וי

 :יִשָפַנ םֶחָּנִה הָנֲאַמ
 6 1 prb 6 6 (kard rod 0600) רצ | 7 * compl MSS רָּבְדמְמ | ל >>

accent, sed forma mtr incert; 68 +קזק םיִרָהַמּו | 9 ** כצט 1רַמָח ןייו | ל פק  
c 396 conjg)|זז  (velעדני  velהֶזלֶא | < 5 61 | זס 16 6 ליִנָא | גז ?1 עדבת  

ND cf8 | 5 6 aiwviwvל 0 6 6  | Ps 76, 3 Var iD | 5 *vs prb crrp 
 (םדק) | 6 463+-לָּכ | * |rs ,|| 7 =* comp! MSS 'D בֶכָר 115 D' ר; 1

ro gMss rl kapdig || 11 *? |עמ |  dl | ? prps6 65 'ס יֵבָכֹר ּומדרנ | 8 = 8  

 ל ? | < 6 0 00ו) ךֵּנָחִּת vel ל aN prb 1666 | 12 °° fit dl הוהי |

5 6 rg 08600 c 13 conjg; 5 ;הָרומַל frt dl | 13 6 rvevpara | Ps 77,1 K 

 ואש || ל 6 הדְנָנ  |2 6 11 5 < | | 3 * 6 ocןותידי 06 ןותודי



 968 םילהת 77.4785

 :הָלָס | יקּור ףָטעֶתִתְוּוהָחיִשֲא הֶיָמֲהֲאְו םיִהלֲא הָרָכְזֶאּ
 :רֵּבדַא אָלְו יִּתְמַעְּפַנ יִניִע תֹוָרֲמָׁש ָתְוַחֲאפ
 *הָרָכְזָאל :םיִמְלּוע תוגש = םֶדָקִמ םיִמָי יִּתְבַשָחַ
 :יחור 'שָּפַחְיַו הָחיִשֶא יִבָבְלםַע הָלילֿפ תני

 :דּוע תֹוְָרל ףיסידאלו יֵגדֲא וחג םימְלּועְלַה
 :רָָו רָלָל רקא רַמָג וָדְסַח חצָנָל סָפאָה
 :הָלָס ויָמֲחַר ףאְּב ץפָקיבַא לֶא תֹונַח חֶכָשַהי

 Re ב תוגש איִה יתוָלַח רַמֹאָניי

 ישא וליל לעכב יִתנָהְי
 :םיִהְלאַּב לּודָג לֵא-יִמ ְּךַּכְרַּר שֶדְקַּב םיִהְלָא +
 :ְנע םימעב ּתעְדּוה אָלָפ הָשָע לגה הָּתַאופ
 :הָלְס ףֹויְו בקעוה יִנְּב מע עורב תלֲאג 16

 :תֹומֹהָת נרי ףא ּליָָי םִיָמְוִאָר .םיהלָאוםופ וא
 :ּוכָלַהְתִי ְךיֵצָצַח-ףַא םיִקָחְׁש ּוָנְתנ לוק תובעוםִיַמ ּומְרזיצ
 :ץֶרֶאָה שערתנ הֶזְגְר לֵבָּת םיִקְרְב ּוריִאַה ְלנַּבְּדִמעַר לוקי

 עדו אֶל תובע םיבר םמְּ יּיִליִבְׁשְנ יַם
 :ןְרֲהַאְו הָשֹמידִיּב ְּךָמִע ןאַּגכ ָתיִחְנ*י
 ףֵמֲאְל ליפָשמי 8

 :יִפיִרְמַאְל םֶכָנְזֶא טה יֶתְרוְּת ימע הנאה
 :םָדָק"יִנִמ תודיח הָעיְּבַא יִּפ לָׁשָמְב הָחְּתְפָא*
 :ּונְלורְּפִס ּוניֵתֹובֲאֹו םעֶדנו ּונָעַמָש רֶׁשֲאפ

 םיִרְּפַסמ ןורַחֶא רָדְל םֶהינְִּמוידַחַכְנ אָלּ
 :הָשָע רֶׁשֲא ויִתְאלְפִנְו "וּוזעְו 'הָוהְי תלת
 לֵאָרְשִיְּב םָש הָרֹותְו בֶקֶעיְּב ו תודע םקו
 :םָהיִנְבְל םֶעיִדֹוהְל ּוניִתֹובַאתֶא הָנְצ רשא

5 5 Hie AID; prps NINN | 7 5 trsp + 6 658; 1 ₪ v2 | ל 6 kai éue- 
 | םֶלעְלַה  ft 1ה ת MSS ;;2זו | 8 m'חַאְו  | > 1 6 620 Hie 3ג6זמ06, 1 יִתיִנָה

g lft IAN [ Ir ‘A Hie יִתלֲח frt recte || 12 ° ₪ ריִּכְזַא 0 Vrs ;רכְזָא + 

crrp || * compl MSS Vrs ךיאְלּפ | 13 compl 155 6 ךילעפ | 1 לא | 
 ףַעֹורְוְּב | :9 655 116 8 ְּךיָקָרְּב | 20 * :₪ + הוהי | ל ₪ ףיֶליִבשּו ס 63 16
compl MSS 6 ּךליִבֵׁשּו | Ps 78, ,ָז 86 םֶכיֵנְוָא | 4 * 6 116 דַחְכ ft recte 
(ft 1 Nb}) | * פק , || > 22185 Hy]. 



78,6-- 29 PSALMI 969 

 דלי םיִנָּב ןורחא רָּוּועדי ןעֶמְל*
 םֶלְסַּכ םיהלאַב ומיִשְיַוז :םֶהיִנְבִל ּוָרְפִסִו ּומָקִ
 :ּורְצְני ויָתֹוצִמּו לַא-יללעֶמ ּוחָּכְׁשִי אָלְו
 הָרְמּו ררוס רוד םֶתּובַאַכיּויִהְי אלו

 :וחּור לַא"'תֶא הָנְמָאָג"אָלְו וכל ןיִכַהְדאָל ריד
 :בָרָק םִִיְּב ּוכפָה תשימו יָכְׁשֹונ םִיֹרפֲארינְּבי

 :תֶכְלל ּונֲאַמ ותְרותְבּו םיִהְלֶא תיִרְּב ּורְמַׁש אלי
 :םֶאְרֶה רֶׁשֲא ויָתואַלָּפְַ ויִתולילע ּוחְּבָשיַויי

 :ןעֶצהַרָש םיִרצַמ ץֶרְָּב אָלָּפ הָׂשֲע םֶתובָא דיי
 :דָנ"ֹומְּכ םִיִמ-בָצַו םֶריֵבְעַיַו םִי עֶקְּביי
 ׁשֲא רֹוְֲּב הָליַכַה"לָכְו םַמֹוי ןנעָּב םחְנניי
 :יהָּבַר 'תֹוָמהְתַּכ ִתְׁשו רָּבְדּמַּב םיִרָצ עקבי
 :םִיָמ תֹוָרָהנַכ דֶריַו עלָפִמ םיִלְזְב אָצויוי

 :הּיַצַּב ןויְלֲע תוָרְמַל ולדאטחל דוע ּופיִסויַול
 :םַׁשפַנְל לֵכֲא-לאׁשִל םבָבְלַּב לאוס
 :רָּבְדַמַּב ןָחְלש רעל לא לָכּויַה ּורָמִא םיהלאְּב ורְּבַדיוופ
 ופטשי םיִלָחְּו ם םימ ּובּוזיו ו רּוצדהְָּכַה הי

 :וָמַעָל רֶאְש ןיִכְייִא תֶּת לכי םָחָל סנה
 בֶקעיִב הָקְׁשִנ ׁשֵאְו  רָבַעְתִיַו הוהְי עָמָשיָכְליי

 :ילָאָרְׂשִיְב הָלָע ףאדםנו
 :ֹוְתָעוׁשיִּב ּוחָטְב אָלְו םיִהלאַּב ּוניִמָאָה אָל יב
 :חַתֶּפ םִיַמָׁש יֵתְלַדְו לַעָמַמ םיִקָתְׁש וָצָיַו
 :ֹומָל ןַתַנ םִיַמָשןנְדּ לְכֲאָל ןמ םהילע רשמיו +
 :עַבְׂשְל ֵהָל חַלָש הָדיִצ שיא לֵכֲא םיִריִּבַא םָחָלי
 :ןָמיִת עב גָהְנְיַו םיָמָשּב םידק פו
 :ףְנָּכ ףוע םיִמי לוְכּ רֶאְש רַפָעְּכ םהילע רַמְמיו 27

Ra = ee 

 :םהל אָבִ םתְואתו דאַמ .. לב

6 trsp :; al dl ודלוי םינב | 8 * םספפ MSS ןיִּבָה | ל compl MSS לא | 
vs g prb add || * 3MSS ;ישקונ aut ‘iJ aut מור" dl? | ז2 ? ] םֶהיִניִע | 13 8 

 | הָבְרַע  mit MSS 'n3, 1 4 || > 1 ftל ||' abroucדג, 1 4 | 15 * 6 א. (ח6דו06ע

17 fit תֹורְמְל | 19 prbdl || 21 * ₪ dl, cf 59 | °° irtadd | 25 ft dl | 

27 frtdl 1 28 6 Hie 3 (ּלָּפ--) לפיו 
Biblia 62 



 | לס | םילהת 5

 יםהְב הָלָעויִהְלֶאְַאְויי :םֶהיֵפְּבםֶלְכֲאדוע םָתְוִאִתִמ ורז-אלנפ
 :עיִרְכַה לֶאְרְשִי יֶרּוחבּו םֶהיֵגמְׁשַמְּב גרַהְיְ

 :ויִתּואָלְפנְּב ּוניִמָאָה אָלְו דוָעּואָטְח תַאְזלֶכְּבי
 :הָקָהַּבַּב םֶתּונָשּו .םֶהיִמְו לֶבָהַּב"לכי
 :לֵאּורֲחְׁשְו ּובָשְו ּוהּושְרִדּו םִגְרַהדִא

 :םָלאָג ןֹוילֲע לֶאְו םֶרּוצ םיָהלֲא"יּכ ּורָכְיַו 5
 :ֹולּובּזַכִי םֶנושְלְבּו םֶהיִפְּב והּותפיופ

 :ותיִרְבּב ּוְמָאְב אָלְו וָּמִע ןֹוכְנדאְל םָּבַלְו
 תיִחְׁשי-אלְו ןֹוָע רַּפַכְיּוםּוהַר אֹוָהְו

 :ֹותָמֲח-ְלַּכ ריִעְידאָלְו ֹוּפַא ביִׁשָהְל הָּבְרַהְו
 :בּוׁשי אָלְו ךלוה חּוך הַּמַה רָשְבִיִּכ רּכְזופ

 :ןומיִשיִּב ּוהּוביִצעי רָּבְדִּמב ּוהּוְרְמַי הָמַּבפ
 :ּוְִתַה לֵאָרְׂשִי שודקו לֶא ּוסניַו ובּושיו 2
 ;רָצדיִּנְמ םֶדֶּפרָשֶא םוי = ָּדָיתֶא ּוָרְכֶזאל 2

 :ןעצ- הָרְשְּ ויתְפֹוִמֹו ויָתֹותֲא םִיַרְצִמַּב םָׁשרֶׁשַא
 :ןויּתְׁשהלַּב םָּתיֵלְונַו םֶהיִראָי םֶדָל פה
 :םַתיִחְׁשַתו עְּרְרַפְצּו םלָכאיַ ברע םֵהְּב חלש
 :הָּבְראְל םעיִניל םלּובי ליִסֲחְל ןְתופ
 ו םֶתּומְקֶשְ םֶנּפַּג דָרָּבַּב גְרַהְי ד
 םיִפָשְרָל םֶהיִנְקְמּו םֶריִעְּב רב רג סו
 תר ו םַעַזְו הָרְבִע ופַא ןורח וםְּב"חַלׁשיפ

 :םיִעְר יֵכֲאָלַמ תַחַלְׁשִמ
 םֵׁשְפנ תֶוָמִמ ךָשָתִאְל וֿפַאל ביִתְנ לפי

 :ריִגְסַה רָבּדל םַתְיַחְ
 :םֶחְדיִלָהֶאְּב 'םיָנוא תישאר יםיָרְצַמְּב רוְכָּבלָּכ פי
 :רָּבְדמּב רֲעַּכ םגהניו ומע ןאַצּכ עס

 :םָיַה הָפִכ םֶהיבֹוא-תֶאְו ּורֲחְפ אָלְו חטְבְל םָניו
 :וְניִמְי הָתְנק הָורַה ּוְׁשְדָק לוָבָנ"לֶא םָאיִבְיו
 הלחנ לֶגֲחְּב םֶליִפִיַו םוונוםֶהיִנְּפמ ׁשֶרגוי

ft 16666 ||48 21155 דָרָּבַּב, )15 2 רֶבְּבִל  | ft add | 45 fit dlבז 5  
 49 1115 םיִכָאְלַמ | 50 pc MSS 'אָּב | 5ז * 3 2MSS< 5 | ל 30155 86

6pos.ִעָּכ | 54 6 ' Varםָנֹוא | 52  



706 PSALMI 971 

 :לֶאָרְׂשִי יטב םֶהיֵלֲהֲאֿב ןִּכְשּיַו
 :ּורֲמְׁש אָל יָתֹורֲעָו ןמְלָע םיִהלֲאדתֶא ּורָמִי סנופ

 :הָיִמְר תָׁשְקַּכ ּוכָּפִהָנ םֶתֹובֲאַכ ּודָנְבִיו ּונָפיַז
 ּוהּוָאיִנָקַי םָּתיֵליֵסְּפַבּו םָתֹומָבְּב ּוהּוסיֲעְכיוצ

 :לֶאָרְׂשִיְּב דאָמ סָאָמִיַו רָּבעְתּיַו םיִהלֲא עֶמׁשפ
 :םָדֲאָּב 'ןְּכַש לָהא רש ןֵכְׁשַמ שטופ
 :רֶצ-דִיב ּוְראָפתְו יע יִבְשל ןֶתַיַוי
 :רָבעְתְה ּוּתְלֲחַנְו מע בֶרָחל רֶגְסו=
 :ּולָלּוה אל ויָתלּוִתְבֹּו ׁשֲא"הָלְכֲא ויָרּוחַּב

 :הָניֵכְבִת אָל ויָתֹנָמְלַאָו ּולָפְנ בֶרֲחַּב ויְנַהָּ*
 :ןײמ ןְגורְתִמ רּוּבְנָּכ יָנֹדֲא ָׁשְיְּכ ץקיו"
 :ֹומָכ ןַתְב םָנֹוע תַּפְרְח רֹוָחָא ירצו
 :רָחָב אָל םִיְפֲא טָבְׁשְבּו ףסוי לֶהֲאְּב סַאָמִיַ ל
 :בַהֶא רֶׁשֲא ןויצ רֶהתֶא .הָדּוהְי טָבָשתֶא רַחְבִיַ
 :יםֶלעָל ּהָדָסְי 'ץֶרֶאְּכ ושּדְקִמ 'םיִמְרְ יוִמְּכ ןְביַופ
 :ןאצ תֶאְלְכִּמִמ ּוהָחְקִיִנ .יִדְבַע ךנדְּב רַחְבי>
 "מע בָקֲעיְּב תועְרֶל ֹואיִבָה תֹולָע רחאמיי

 :"ּותְלַחְנ לֵאָרְׂשִיְבּוי
 :םַחְנִי ויּפַּכ "תוָנּובְתְבּו ובְבְל יםֶתָּכ םעְררל*

 ףְסאְל רֹומְזַמי 9

 שרק לכיה-תֶא ּואּמַט ּךֿלֲחנְּבוםונ ּואָּב םילֶא
 is םֶלָשּורִיתֶא ּומש
 םימשה ףֹועָל לָכאֹמ ּךיִדְבִע תלָבְנתֶא ּונְתָנ>

 א תיל ְּילִפֲח רׂשְּב
 :רבוק ןיִאְו םֶלְשּוְְי תֹוָביֵבְס | םִיֿפַּכוםָמָד ּוכְפָׁש
 :ּוניִתוביִבְסְל סֶלְקְו נעל ּונינֵכְׁשִל הָּפְרָח ּונֵיָהצ

 ְךָתֶאְנִק ׁשֵאֹומְּכ רַעְבִּת חצנל ףְגֲאָּת הָוהְי המידע
 ףועלודאל רָשַא םיּוּנַה-לֶאיִּדְתַמֲח ּךָפש

55 ₪6 ‘JQ vel ומע exc; al dl | 60 * mit MSS הליש vel NY | * 6 
  60 Hie 6 Dp; 1 ftל |  14 | 69 * 3 ibys'כְּבִת  | 64 6 Hie 3ןכָש
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a2 םילהת 79,7—80,15 

 :ּואָרְק אָל ּךֶמַׁשְּב רש 'תֹוָכָכְמַמ-לעֶו
 :דֶאָמ :ומשה ּוהְוְנתֶאְו בֶקַעיתֶא לָכֲא יב
 ווד יִּכ ְּךיַמֲחְר ּונָּמְדִקִי המ םיִגֹׂשאָר תנוע ֹוָל"רּכָתלָא*
 ְךַמְשדוְבְּכ רבדלע .ּונעָשָי יתְלֲא ּונָרָזְע

 ְָמְׁש ןעֶמְל ּוניתאטַחילע רַּפַכְו ּנְיִַהְו
 םָהיֵהְלֲא היא יֹםִיונַה וָרְמאְיו המכס

 ְּותְׁשַה ְּיָרְבע"םַּד תמקנ ּוניִגיֵעָל 'םייגּב עַד
 :הָתּומְת יִגְּב רַתוה ָךְעוְֶז לֶדְְּב ריִסֶפ תֶקְנָא ְךיֶנְפְל אֹובְּתיי
 :ינדַא ףּופרח רֶׁשֲא םֵתְּפְרְח םקיחדלא םִיַתָעְבַׁש ּונינַכְׁשִל בָשָקְויי

 רֿפסְג ריִדְנ רוָדְל םֶלּועְל ל הָדֹונ ְךתיֵעָרמ ןאִצְווּךמַעּונֲחַנֲאוי
 קהת :רוָמְזמ ףָָאל תודע םיָנׁשש-לא חצנמלי 0

 ףָתֹוי ןאָצּכ גהנ .הָניֹזאָה ולֵאָרְׂשִי הער
 הָׁשנָמּו ןַמינבּוםִירְפָא יִגָפִלי :הָעיִפֹוה םיִבּורְּכַה בָשי
 ּונָכ הָתָעְׁשיִל הָכָלּו ֶתְריְּנ-תֶא הָרְרוע
 | :הָעָשּוְו ךיִנַפ רֶאָקְו ּונֵביִׁשֲה םיִהְלֶאי

 :'ְּךִמע 'תֶלִּפְתּב תְנָשָע יִתְמִדדַע תואְבְצ 'םיִהְלֶא הָוהְי
 :שיֶלָש תועָמְרִּב ֹומָקְׁשַּתֹו 'הָעְמִּד םֶחָל יםָתְלַכֲאָה5
 :לומלדוגעלי ּוניֿביאו ּוניִנָכָשְל ןּודָמ ּונָמיִשְתַל

 :הָעְׁשְננְו יִנָּפ רֵאָהְו ּונָביִׁשֲה תֹוָאָבְצ םיִהְלֶא
 :ָהָעָמּתַו םיוג שָרְנְּת עיָּפַּת םִיְרְצַמִמ ןפגפ

 :ץֶרֲא"אַלַמְּתַ היִׁשְרְ ׁשֶרְׁשַּתַ ָהיִנְפְל ָתיֵנַּפוס
 :לַאדיזרַא היַפְנעֿ ּהלצ םיִרָה ּוסָּכַיי

 :ָהיָתוקְוְי רֶהלֶאְו נדע ָהיֶריִצְק לשתי
 ְָרָד יֵרָבְע"לָּכ ָהּורָאְו היד ְתְצִרְּפ הָמְלי

 הנרי יש יזיְָו .ירלגמ ריִזִח הָנַמְסְרכְיי
 הֶאְרּו םִיַמׁשִמ טְּבַה יאָנ בּושי תואבצ םיָהְלֲאַיפ

 6 5 Jer 10,25 תוחָּפָשִמ | 7 lc nonn MSS Vrs Jer 5 ּולָכֲא | 8 + 1[

 זס * 115 רַמאי | 45S 6 םיוגַב | < א םייִגַּב, 0 םיוּגַּב | זז 1 6 36 רָּתַה |
 13 prb vbb exc || Ps 80,1 34 45, | 2? 1גַהְב | 3 ? 4 | 4 גם5 6 5 תואָבצ

 cf8 | 5 * prb dl | ל prps לב | © 68 ל רב | 6 * 6 Hie נָּתְלַכֲאָה |
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80,16—82,1 PSALMI 973 

 ךְגיִמְו הָעְטְנ"רׁשִא יהָנַכְויéֿ :תאְז ןָתְג דפ
 :יּרָל הָּתְצַּמֲא ןֿבדלַעי

 :ּודבאי ָךיִנָפ תַרעּגִמ 'הָחּוסְּכ ׁשֵאָב יהפְרְשול
 ָדָל תצמא םדָא-ןֶּב"לע ימי שיִא-לע ְךְדידיִהתפ
 :אָרָקנְךָמַׁשְבּו נייחת ְּךַּמַמ גּוסְנאָלְופ
 :הָעׁשְּננְו ךיִנָּפ רַאָה ּונָביִשֶה תֹוֲאָבְצ םיִהְלֶא הָוהו>ס

 יס תימגַהדלע ַהָצנְמַלי 81
 :בקעי יהלאל ּועיִרֶה ּונזּוע םיִהְלאַל ּוניִנְרַה

 :לָבְנ"ַע םיִעָנ רָּּכ ףְתוגְּו הָרָמְזּואָש
 :ּונגִח םֹויָל הָסַּכַּב רָפוש שֶדֶחַב ּועְקּתי
 :בקעי יהלאל טַֿפְשִמ אּוָה לֵאָרְׂשִיְל קח יב
 םִיָרְצִמ יץרא"לעי ּותאַצְּב ומש ףסוהיּבו תדע
 :לעָמָשֶא יּתְעַדְייאְל תפׂש

 :"הָנְרְבעֶּת 'ּדּוְּדִמ ויֿפֿפ ֹוָמְכַׁש לֶבָּפִמ ייִתוְריִסַהז

 םעֶר רֶתְּבְֵּנעֲא פלאו אלק הָרָּ*
 :הֶלָס הָביִרְמ יַמלֲע ְךְנָחְבֶא
 :יליעמְׁשְּת-םַא לֵאָרְׁשי ָךְּב הָדיֵעֲאְו ימע עָמש
 רָכָנ לֵאָל הָיֲחְּתְׁשִת אָלְו רֶז לא ךְב הָיָה"

 | " והַאלמַו ךיפד -בָחְרַה
 :יִל הָבֲאדאְל לֵאָרְׂשִיָו 2 יִמַע |

 יכלה כרב לאש ₪ עמש יִמַע .
 :יִרי ביִׁשֲא םֶהיֵרֹצהלַעְו עינְכַא םֶהיִביוא טעֶמַּכיפ
 :םלועל םֶּתַע יִהיִו יולּושחכי הָוהְי יִאְנַשִמ 16
 :ךעיִּבׂשַא שב רצ הָטִח בלֲחַמ הליִבֲאו ד
 ףַסֶאְל רֹומְזִמז 2

 :טְּתְׁשִי םיִהְלֶא בֶרָקְּב לָא-תדעּב בַצְנ םיהלֲא
conte hee al (= 18b)||6( הָנְנּוכְ 615  sic A (O SR prb crrp, prps (cf16°  
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 974 םילהת 32,2842

 :הָלֲחואְׂשּת םיִעָשְר ינפו לֶוָעּוטְּפֶשִּת יֵתָמרַע*
 :ּוקיִּדצַה שרו יִנָע יםֹוָתְיְו לְייוטְפְׁשנ

 :ץֶרָא :ליִצַה םיִעָׁשְר ךימ ןוְְָאְו לדיוטלפ+
 יֵדְמֹומ"לְּכ וטומי ּוכָלַהְתִי הָכׁשֲחַּב ּוניִבָי אָלְווּועְדַי אָל5

 | :םֶכְלַּכ ןוְלֲע יִנְבּו םָּתַא םיִהלֲא יּתְרַמָאדיִנַאֿ
 :ּולְּפִּת םיִרָשַה דָחַאְכּו ןּותּומְּת םֶדְאְכ ןֵכָאי

 :םִיּגַה"לָבְּב לַחְנִת הָּתַאיְכ ץֶרָאָה הָטְפָׁש םיִהלֲא הָמּוקל
 :ְףָסֲאְל רֹוָמָזִמ ריִשי 8

 :לא טָקְׁשִת-לַאְו ׁשֶרָחָּתלַא קמ א םיִהלֲא*

=p: 0הינופצילע ענת רוס מירי : 
 :לדוע לֵאָרְׂשִי-םַׁש רַכּנִידאָלְו יֹוְּגִמ םַדיִחְכַנְ וכל יןרָמא 5
 :ותָרכי תיִרְּב יל וחי בל וצַעוְנ יב

 :םיִרְנַהְו בַאֹומ .םיִלאעַמשִיַו םודא י ילָהָאז
 :רוצ יבשידםע תָשְלִּפ קלמעו ןומעו לבג

 :הָלָס | םֹוָליִגְבְל עוז ויַה םָמע הָנלְג רושם
 :ןושיק לַחְגְּב ןיִבְיְכ אָרְסיִסְכ ןיָדמּכ םָהָליהַׂשֲעיי
 :הָמְדאל ןֶמ ּויָה ראדיעְב ֵּדְמׁשִנִי
 :ֹומָכיִסְנ"לָּכ 'עָנמְלצְכּו חבזכּוי בָאְזְכְובֵרעְּכ ומביִדְג ֹומָתיִׁשיי
 :םיִהלֲא תֹוֲאְנ תא ּונָכ הָשְריִנ ּורָמֲא רֶׁשֲאי
 :ַתּוְריַנְפִל ישקכ לג ומַתיִש יַתְלֲא +
 :םיִרָה טָהַלְּת הָבָהְלְכּו רַענירעֶבְּת שָאְּכי
 :םֶקַהְבִת ּךְתָּפּוסְבּו ָּרעֶקְּב םפדְרִת ןּבי5
 :יהָוהְי ָךָמַׁש ּוׁשְקביִי ןוָלָק םָהיֵנְפ אלמיז
 :דבאוִו ּורְפחִיְו דעדידע ָלֲהָבְו שבי
 :ץֶרָאָה"לֶּ"לַע ןויִלָע ּךָבְל יהָוהְו ְךֶמׁש הָּתַאיִּכ ועד
 :רֹוָמְזִמ חַרְתיִנְבִל תיִּתַּנַה-לע ַחַצַנְמַלי 4

 :תֹוָאָבְצ הָוהְי ְּךֶתֹנְּכְׁשִמ תֹודיִדההמ*
Ps 82, 3° 65 trsp | 6 frt dl | 7 prps םיִדָשַה ג! םיִׁשָרָה || 8 קז לשמת || 

Ps 83, 4 ‘AE 116 ףנופצ | 5 = prb dl | * ft dl | 6 *- prb 1 עו דָמֶא | ro 4 
dl | 12 51 6 6 6 NW יש ₪1 'דנ |? add | 13 1? NI) velnl) | 14 ft 
vb exc || 17 °° prb post 18 trsp || 18 frt vb exc || 19 °° frt dl. 
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 הָוהְי תיִרְצַחְל שֶפַניהָתְלָכיםִנְו הָפְסִבָנ
 :יַח לֶאְלֶא :ּוָּגְָי יִרָשְבּו יּבל
 :יֶהלאְו הָלוְָמרּורְדּו תוב הָאְצַמ ירופצדםנ+

 יִפְלַמ תֹוָאָבְצ הָוהְו ְּףיָתֹוחְּבְזִמ-תֶא ָהיָחֹרְפֲא הָתָשְ-רֶשַא'
 :הָלָס ְּךלְלַהְי דש | ףתיִב יבְשוי ירְׁשַא

 :םֶבְבְלִּב תּולְסְמ ָָב לוע םֶדֶא יִרָשַא
 'ּוהּותיִשְי ןְנֶעמ 'אָכְּבַה קמעְּביָרֶבְע

 :הָרֹומ הַמְעַי תוכְרְּבדִנ
 = :ןייצְב םיִהלֶאח'לֶא הֶאְרִי ילָיַחְדְלֶא יִלָיָחַמ וכלל

 ד

  .הקישמ יִנָּ טָּבהְ םיִהְא הֶאְר ונגְַמ וס

 -ףַלֶאַס לעב םונ"בומ יי
 :יעַשְריִלָהֶאְּב רּודְמ | 'יָהְלֶא תיִבָּב ףפותְסה ייִּתְרַחְּ

 םיִהלֲא הָוהְי ןִגֶמּושָמָש יִּביי
 :םיִמָתְּב םיִכְלְהל בוט-ענמַי אל הָוהְי תי דובְכְו ןח
 יְּדָּב ַחָטַּב םֶדא יִרָשִא תֹוָאָבְצ הוה

 :רומזמ חַרק-יִנְבל חָצנִמלי 85

 :בקעי תוּבְש ָתְבַׂש ּדַצְרא הָוהְי ָתיִצְר
 :הָלָס םָתאָּטַח"לְכ תיִסַּכ ְּךֶמע ןוע ָתאָׂשָג
 ְּדַּפַא ןורחמ ָתֹוביִׁשָה ְֲּתְרבֲעלָכ תְפְסֶאי
 :ּונָמע ךסעְכ יֹרָפָהְו ּונֲעׁשִי יהלָא יּוניַבּוׁשי
 :רֶדָו רֶדָל פא ְךׁשְמְּת ּונָּב"ףנֲאָּת םֶלועְלַה
 :ָּךְבּוחְמְשְי ךְּמעֶו ּונָיַחְּת בּושְּת הָּתֲא אָלֲהז
 :ּונְל"ןָתִּת ְךעֶׁשְיְו ְּךַּרְסַח הָוהְי ּונֲאְרַה*

 וּמע-לֲא םולְׁש רֿבדװיּכ "הָוהְי ולֶאָה בידה הָעְמַׁשֲאפ
 : *הֶלְסַכל .ּובּושַילַאְו וידיִסֲח-לֲאְו

maj | ° mtr incert | 5 6ק  Ps 84, 3 1 DX 6 | 616 Hie 3 | 4=mlt MSS 
 66 דסט6 aiwvag דשצ aiwvwv (TY TY?) | 6 6 67086066 1 תּולַעַמ |

SIMS 66 || * 68 ןועֶפ 14 |  Vrs7 * 115 םיִרְבֹוע | * 755 הכבה,  
frt INT! sineליַח | * 6.3 לֶא; 1  prpsוהְתיִשִי || < 22155 תָׂשֲעְי, 6 פשש || 8 *  

Ps 85,לא | זז * קזק יִרְדָמַּב (וצפק 366) | 255 6553 םיִהלֲא | * זק רשע ||  
 2 K תּובש, ס תיִבְׁש | 5 * קזקפ אָנ בוש | * קז רַפָהְו | 7  לַאָה | פ *6+

kapdiav; 1 +ח066 0076ע  ToUg éridgrpéepovrag(6ח\)  kaiיב | ל 8% 61 | = 6  

 םָּבְל וילֲא ובישי לָאְו (ץe הל םָּבָלְב יִבָש יֵלֲאַ).



 976 םילהת 87,4—85,10

 ּונָצְראְּב דֹובָּכ ןְּכְׁשִל ועָשַי ויֵארל בורק ךַאי
 :ּוקָשְנ םולָשְו קֶרָצ ּוׁשנְפַנ תָמֲאְוידסָחי

 Ass תת נצר - בּוטַה ןת הוה םנ 13

 :יָמְעְפ ְֵּרֵָל םֵׂשָיְו ּךָלַהְי ויִנְל קְדְציי
 דָוְָל הָכְפִּתי 6

 :יִנָא ןֹוָנְבֲאו יֵנְדיּכ | רָנגע ְךנְזָא הנהְידהטהי
 :ףיקא חובה ייֵהלֲא הָּתַאיְּךֶבע עשוה יִנָא דיִסָחְיִכישַפנ הָרְמׁש
 :םויהדלכ אָרְקִא ְךלֲאריּכ יד יִנְגָחִי
 :אָשֶא יִשְפַנ יָנדֹא ךילא-יכ \ ךְבַע שָפְג חמש
 :יִארְקילֶכָל דָסֲה-בַרְו חָקסְו בוט יָנֲֹא הָּתַאיִ
 :יִתונּונִחִת לוָקְּב הָביִשְקַהְו יִתָלַפְת הָוהְי הָננַאַה
 :ינגעת יִּכ ָךָאָרְקֶא יִתָרָצ םֹויְּבל

 :ךיִשַעָמָּכ ןיאו יָנַאוםיָהלֲאָב ְךֹומָּכְזַאפ
 :ךמשל ודְּבַכיִו יִנדַא ךיִנָפְל ּונַחּתְשְיְויּואובי ָתיׂשָ רֶׁשֲאוםִיֹּג"לָבּפ
 :ףדבל םיִהְלֶא הָּתַא תֹוְֲלְפַ השעו הָּתַא לד 10

 :ִךֶמְש הָאְריִל יֵבָבְל דחו ּךָּתַמַאַּב ךלתא ּךָכְרּוהָוהְי יִגָרוה יי
 :םלֹועְל ָּךְמַש הָרְּבַכַאְו יָבָבְל"לבְּב יהל ינאי
 :היִּתִחִּת לוָאְׁשִמ ישָפַנ ָּתְלַצַהְו יִלָע לודָנ ּךִּדסַחדיִכ

 ישפנ וׁשְקְּב םיִציִרַע תדעו לע ּומק םיִדז םיִהְלאיי
 :םּדְנְל ךּומָש אָלְו

 :תַמֲאְו דָסֲח-בַרְו םִיֿפַא ךִרֶא ןּונחְו םּוָחְרְלא יִנֹדֲא הָּתַאְו5
 יִנָנַחְ ולא הנ

 :ךְתְמַאְִבל הַעיִשּוהְו ףבעל ךְעהַנּת
 הוטל תוא יִמָעְהַשַעַיז

 :יִנֶּתְמַחַנְו יָנְתְרזִע הָוהי הָּתַא"יִּכ ושביְו יאנש ּואריְו

 ריש רומְזִמ חַרקינבלי 87

 :בקעְו תֹנְכׁשִמ למ ןויע ירעש הָוהְי בהא* :ׁשֶדקייִררַהְב ותְסְ
 . :הֶלְס םיִהלֲאָה ריע ּךַּב רָּבְדִמ תֹודְּבְכנ
 :םשדדלי הֹו שו"ע רו תֶׁשְלְפ הנה יעְריְל לָבְבּו בֵהְרֹוריֵּבְזַא

14 l ft םּולָשְו | Ps 86, 1 mtr incert | 270 frt post 3a trsp 1 3 5 

 הוהי | 5 תסממ MSS הוהי | 6 קו 3155 לוקל | גז 63 ְּךַחָי (ג הדח) | 14 +
 54,5 | Ps 87, 1 frt vb exc; mtr incert | 4 6 רּכְזָא.



87,5—88,19 PSALMI 977 

 :"ויִלָע ָהָנָנֹוכְי אּוָהְו ּהָּבירַלָי שיִאְו ישיִא רֿמָאֵו וצל
 :הָלס םש-דל הֶז םיִמַע בוּתְכְּב רּפְסי הוה
 ָדְּב ּינְֲעַמ-לְּכ םיִלְלְְּכ "םיִרָשְו
 ליִּכָשַמ תוָּנַעְל תלַחמ-לע ַחַּצנמל חרק ינָב רומְזַמ רישי 8
 :יִתְרָזֶאָה ןָמיַהְל

 :ָךָּדְגָנ הָלִיַלַּב "ּתְקַעָּפְדּ יִתָעּושְי יהְלֶא הָוהְי>

 :יִתָּנִרְל נָא הפה יִתְלּפִת נפל את
 :ּועיִּגַה לּוֶאְשְל יִיַחְו יִשְפַנ תוָעְרַב הָעְבָשיִּכ+
 :ליִאדןיִא רֶבְנַּכ יִתיִיַה רֹוב יִדְרויםִע יִתְבַשָחְנ
 רֶבָק יֵבְכׂש ו םיללח וָמָּ יש יםיִתַמַּב5

 רג ךדימ הָמַהְו דע םּתְרכְאְל רש
 :ת תולצ ָמָּב םיִּכְׁשֲחַמְּב תייְּתְחַּת רֹובַּב יִנָּתְשז
 :הֶלַּפ תיִּנָע ךירְּבׁשמלְכְו ְךָתָמֲח הָכְמָס יֵלֲע

 ומָל תבעו יֵנּתש ימה יְֵדיִמ תקרה
 ינָעִיִּנַמ הָּבֲאָד יניעוס :אָצַא אָלְו אָ
 :יַפכ יל יִּתְחַטְׁש | םּולְכְּב הָוהְי ךיִתאָרְ

 :הָלָס  ךּודויוּומּוקָי םיִּאְפְרִִא אָלָּפ-הָשְעִּת םיִתַמַלֲהיי
 :ןודבַאּב ףֶתְנּומֶא ףרסח רָבָקַּב רַפְסִיַהְי
 :היִׁשְנ ץֶרָאְּב ףֶתְקְדִצְו אל ֵׁשֲחּב עָדָּויַהי

 ַָמְּדקִת יִתְלפָת רבב יִתָעְוש הָוהְי ילו יג
 :יִנָמִמ יְנּפ ריִּתְסַּת יִשָפַנ חֶנְזִת הָוהְי הָמְלי5
 :הָנִּפִא ךיִמָא יִתאָשְנ רעֶּבִמ עונו יִנַא יִנָעי
 :ינּותָתְּמִצ ְךיִתּועְּב - ףינורח ּוָרָבֲע ילֲעל
 :דַחְי יִלָע ּופיִקַה םִיַהילְּכ םִיַמָכ יִנְּּבַסי5
 :'ָּךָשְחִמ יעָדְיְמ" 'עָרְו בהא יֵּנָממ תְקתְרַהיפ
con |5 1? שיא רַמִא םַא (6 'א 'א []ןויצ] םָא); 1 רָמא םַא | ל ? 6 1  

a1 #v rpagi) | 7 * nonn MSS 68 DW) | * 5155 56 1 1 בָּתְכַּב (6  
 ₪ 6 fn =0זסוא6, 5 IH; prps 1נזעמ vel םֶנועְמ גג יִניִעְמ ; 1 ₪ a vb) ןוע)

 יֵנֲע םֶלָּכ | P5 88, 1 6A ד lopanA($)irn' || 2 *"1 יִתְקַעַצ םֶמוי יִּתַעְוש יַהלָא |
 6 *1 ? 'ֵּמַּכ | ל שנק: ספ יִּתְבַׁשְה, יִּתְלַשִמִנ .יִּתְבָשָחַנ | 7 3 "תֶוָמְלְַּב |

trsp + | 14 prb dl |6 63 "יִתאָלְכְנ  ftָתיִּנָא, ג1 תיֵנע, ָתיוצ | 9 5 ולכ 1  
 15 קזמ 41 | 16 1?יִנּופַפֲא et 4! יתאשנ, גו הָנּופָא | 17 | יִנֹותָּמִצ | כ * 5655 |

raAairwpiacg (JWNמ); nonn MSS jn; Hie6ח6  yvworolg pouל-5 6/1006  

 S notos meos abstulisti (S a re) ג ךשח ; !fit תש םיִעְּדְמ.



 978 םילהת 26—89,1

 :יִחְרְזֶאָה ןָתיִאְל ליִּכְשמי 9
 :יפְּבְךְתָנּומֲא עידֹואורֹרָו רֵרָל .הָריִׁשֶא יםְכֹוע הָיהְי ידְסֲח*
 :םָהְבָךְתָנּומֲא 'ןכָּתוםִַמְׁש הָנְִּי דָסֲח םֶלֹוֵע יִּתְרַמָאדי
 :יִדְבע ודל יִּתעַבְׁשִנ יָריֵחְבִל תיִרְב יִּתָרָּכּ
 :הָלָס אְסּכ רֹדְזרְְל יִתיִנְבּו ְּךֲעָרז ןיִכָא םָלּוֲע"רֲע

 :םישדק לֶהְקּב ְךְתָנּומָא-ףַא הָנהְי ידַָלִּפ םִיָמָׁש יָד
 :םיִלֲא יְֵבִּב הוהיִל הָמְרִי הָוהֹל ְּךֲעַי קחשב יִמ יב
 :יָביִבְסלָּכדלַע אָרּונְו הָּבַר םיִׁשֹדְקידֹוסְּב ץֶרְעב לֵא*
 :דיתוביבס דתנומאו היוויסח ףומכדימ תואבצ יהלאו הוהיפ

 ּך וש ו" 5 ּ w/e AF ן שב ּך % 1 וי 4 : 7 ל: "ו-5 5
 ון
 ..ו.

 :םֶחְּבַשְת הָּתַא וילג אוָשְּב םָיַה תִאנְּב לָשּוְמ הָּתַאי
 יבוא תרזפ ףּוע עורב בהר לֶלְחַכ אָּכַר הָתַאיי
 :םֶתְדַסְי הָּתַא ּהָאלְמּו לת ץֶרֶא לא םימָש ליי
 נגרי 'ָהְמְשְּב ןומרָחְו רכְּת םֶתאָרְב הָּתַא ןיִמְיְו ןופְצי
 ְְגיִמְי םּוְרִּת ְּךֶדָי ועָּת | הָרּובְנ-ִע עורֶז ליי
 :ְיֵנְפ וָמְדקְי תַמָאְו דָסָח ֶּאְסִּכ ןֹוכָמ טפְׁשִמְו קֶרָציפ
 :ןּוכלַהְי ְיִנְּפירֹואְּב הוהְי  הָעּורְת יעְָו םעָה ירְׁשַאי5
 :ומּורָי התְקדְצְבּו םיַהלָּכ ןּליִנְי ְמְׁשְּביז
 :ּוניגרק םיִרְּת נוצרו הָּתֶא ומנע תֶרֶאְפִתְיִכיי
 :ּונָכְלמ לֵאָרְׂשִי שָרְקלְו ּונָנָמ הֶוהְיל יב

 רַמאתַו יִחיִליִסֲחל ןוזָחְב ּתְרּבִד אי
 :םעַמ רּוחְב יִתֹוִמירֲה רָֹבנ-לע 'רָזֲע יִתינִׁש

 :ויִּתְחַשְמ יִשְדְק ןָמָשְּב יּדְבַע דוד יִתאָּצְמי
 :ּונָצְמִאְת יעורְזיְהַא ֹוָמִע ןּכִת יִדָי רֶׁשֲא=י
 :ּונגעְי אָל הָלְִעְְבּו ּוְּב ביוא ישאל
 :ףנָא ויאָנַׂשִמּו ויָרָצ ויָנְּפִמ יִתוַכְוי
 :ֹונְרק םָרּת יִמָשַבּו מע יְִסַחְו יִתנּומָאְו
 :ּוניִמְו תֹרָהּנַּו ודי םיב יִּתְמָשְו

Ps 89, 2 * nonn MSS םֶלּועְל | *1 ? ָךיִפְּב et conjg 6 3 | 3 * 6116 nאָמר 
prb recte, sed 6 יכ dl (gl ante 4 trsp) | ל 62 ןוכת | 4 6 יִריַחְבְל 1 

  velםיִליִא | 8 פס 6 6 , 6 1 בר  | 7 45Sודויו || * 255 6 116 8 ְּךיִאָלּפ
Nin בר || ף trsp 6 6 accent | זס frt ! ןואָשְּב | זז pl MSS תיִּכְד || 13 = 68 

 םּורָת|  MSS 68תו  Qםיִרָת,  | 18 Xםִיְו | * 255 69 משל || 17 קזל 1 ּונֵּנַרְו
20 * sic Vrs; MSS רנ, 31 זעft1 * | ְריִסַחִל 



PSALMI 9797-3  

 :יָתָעּוׁשְי רּוָצְו יִלֲא | הָּתִא יֵבֲא יֵנֲאָרָקִי אּוָהז
 :ץֶרָיִכְלַמְל ןויִלָע ּוהָגְּתֶא רֹוכְּב יִנֲא-ףַא
 :וֶל תָנָמָאְג יִתיִרְבּו יֶּרְסַח ֹוָל"רוַמְׁשֲא םָלּועְלפ
 :םימש יִמיִּכ ואְסְכְו ֹועְרז רעל יִּתְמַׂשְופס
 :ןּוכלי אל יַטָּפְׁשִמְבּו יִתְרּוּת ויָנָב ּובְזְעְידאְְי
 :ורמשי אל יִתְוצַמ ולח יִתְקָתְָא ני
 0 םיקָּבְנּו םַעְשִּפ טְבָשְ יִּתְדקַפו

a6 יתְפַש אצומו יִתיִרְּב  pe 
éבֵּנַכֲא .דוְדְלזמַא יׁשְדָקְב יִתְעְּבשנ תַחַא: 
 :יִּדְנְ שמש ואָסְכְ הָיְהָי 2 ער

 ישמע ָתְרּעֶת אמת ְתָחְז התאו
 :ורְזַנ ץֶרָאָל ָּתְלַלִח ְּךְָּבַע תיִרְּב הָּתְרַאְגי
 :הָּתִחְמ ויָרְצְבִמ ּתְמַש ּיָתֹרְַּג"לְכ ָתְצְרֶפיי
 :יָנֵכְׁשל הָּפְרִח הָיָה רד יֵרָבְע"ְּכ ּוהָסׁש
 :יָבוִאלְּכָתְחַמְׂשִה ויָרְצ ןיִמְו ָתֹומיִרֲה:
 :הָמְחְלִמַּב ותמקה אלו וְּבְרַח רֹוצ ביִׁשָּתיְחַאּצ
 :הֶתְרגִמ ץֶרָאָל ֹואְסַכְו ֹוָרָהָטִמ ָתּבְׁשַהּ
 :הָלָמ  הָשּּב ויִלָע ְתיִטֲעָה ויַמּולע יִמָי תְרצְקַהְי

 ְָתָמֲח ׁשֵאומְּכ רָעְבְּת ּהצָנָל רֶתָּסִּת הָוהְי הָמידע
 :םֶרֶא"יִנְביילְכ ָתאָבְּב אָוָשהַמִלַע יִָלֲח"הָמֹ 'ינֲאירָכְז5
 :הָלָה לֹוֲאְׁשדִּיִמ ּוׁשְפַנ טַלַמְו תֶוָמדהֶאְרִי אָלְו הָיְחִי רָבְג יַמּפ
 ְָתָנּומֲאְּב דול תְעֵּבְׁשִנ ינדֲאוםיִנׂשאָרָה ְךיָרְסֲח והיא
 :'םיִמַע *םיברְדלכ* יֵקיַחְב יִתַאְש' יִיִדְבַע תּפְרְח יָנֹדֲא רכזי
 ְָחיֵׁשָמ תּוְבְקַע ופרח רֶׁשֹא ההְיוְּדיִבְיוא ופרח רשאי

*Sןמָאְווןמָא םֶלועָל הָוהְי ְּךוָרְּב: 
cf 25 7,15 |13 $ ריִסֶא MSS Hieרומָשֶא, 0 ירָמְׁשֲא | 34 1 6  K29  

 38 * 5 'עְל | Plt קַחֶש דעְבּו | 44 קזקs רוחַא, ג! רַצְמ | 45 מו
cf 4 79,5|ודימ הָמַמ | 47  ut AF Hie 3; 1 prbּורָהַמִמ  hs1ורָהטִמ  MSS 

=A Hieדלחמ, 1215 דָלָחַהַמ  MSS48 * 15+ אנ | * קזל 1 יֶנֹדֲא | = מסממ  
dlc Hie | 5o plלדח המ 118 ינא דלח המ; 1 יִנֲא לֵדָחהַמ || 5  :MS3%;  

MSS nin‘; ft 1 רָשַא (trsp ,( | 51 * 5 87 ְךֶּרְבע || ל crrp || = ‘A Hie 
omnes iniquitales, E omnes meditationes ; + 1 תַמְלָּב | צ 53 >2MSS. 



 0 םילהת 91,4—90,1

 יעיבר רפס

 םיִהְלֲאָה"שיִא הָשמְל הָּכְפְּתי 0
 :רֶדָו ירדַּב ּונָכ ָתִיָה הָּתַא ועמי יָנדא
 לבתו ץרא לוח ודל םיִרָה םֶרטְּב
 :לא הָּתַא םלוע-דע םלועמו

 :הֶליִלב| :םָרָאדינב ובּוש ירָמאּתַנ אכּדי-ד וע שונָא בשָּתּ*

 הָרּומְׁשַאְו רבע יִּכ לומְתֶא םוָיּכ ְּךֵניעְּב םיִנָש ףָלֶא יִכי
 :ףלַחְי ריִצָחּכ ירָקבב ּווָהְי יהנש םָּתְמַרְזי
 :שַבָיָו לָלֹומְי בֶרעְל ףָלְחְו ץיִצָי רבב

 :ּונָלָהְבִנ ךֶתְמחְבּו ףּפאָב ּוניִלְכְיְִ
 :ּךיִגָּפ רוָאְמְל ּונָמְלַע ךַדְנְנָל וניתנוע תש*
 :הָנָהְומְכ ּוניִנָש ניל ּךַתְרְבְעְב נפ נימי יל יב
 הָנׁש םיִנומשו תּובְְּב םָאְו הָנָש םיִעְבש םֶהּב וניתונש-ימי זס

 :הָפְעָנו שיח זְגיֵּכ ןֶוָאְו לָמִע םֶּבִהְרְ
 :ִךְתְרְבַע ְּךְתֶאְיִכּו ְּךָפַא זע עדווזימיי
 :הָמְכָח יבְבְל אֵּבְנַצ עֶדֹוה ןֶּב ּוניִמְי תֹונָמַלי

 :ְיֹנבע-לע םִחָּנהְו יִתָמִדִע הֶוהְי הָבּוׁשי
 :ּוניִמְילַכְּב הָחְמָשְנְו הָנְנַרְנּו ךָּבְסִַח רֶקֹּבב ּונַעְּבַש +
 :הָעְר ּוניִאָר תונָש ּונֲתיֵנע תֹומיִּכ ּונֲחמׂשי5

éםָהיִנְּבְ"לע הו לע יבא הָאְריי: 
 ּניִלֲע" הָננְּּכ ּוניִדָי ,השעמּו ּוניֵלָע ּוניַהלֲא הוהְי םעַנ ויהיו

rb \ . ..]< a הגנו ּוניִדָי השעמו| נול יש לֵצְּב ןוילע רֶתְְּב ביי 1 

 :וְב"חַטְבֲא יהלָא יָתְדּוצְמּו יִסֶחַמ הויל רמא*
 :תוּוה רָבָדִמ שּוקְי חַּפִמ ליִצַי אּוָה יב
 הָסְחִּת ויִפְנְּכְתַחַתְו ּךֶל ךֶסָי ו ותְרְבָאְּבְי

Ps go, ד 5 fit 1 c pc MSS 6 IW; al pro ל huc trsp לֶא התא e 2 fn | 
> plMss v7] 21 6 6896 72— (Pol) | v 3 trsp? post 4 || =°1? |רמאת ואָּכִּד 
4 ftlעבַר | 5 ** crrק; 65 הָנָׁש םָתָמְרֹו; כז 'ש םַתָמָרְז, ג! הָנָש הָנָׁש םָּתְעַרַז 

 [ alוניִמְלַע | 0 ** לכ טסו יכ  Hieג  | * ₪ 61 | 8 mlt MSSגו הָנש םתָמ ערז
  6םָּבְרְו | זז ₪  frt recte || > 63 06, 1? Nala || ro Vrsל 6 ּוניִלְּב 8 ּולָּ

 בלב אבָנְו  | 12 = 'AE Hie 8אָריִי (קזקצ ןַתיֵא ריִּכַ)  elתֶאְריִמּ, 1 + אָרְי יִמּו
1 fit בלב אָבְנְו | 13 תonn MSS ףדְבע | 16 תוז MSS 68 ףיִלַעְּפ | 17 * fc 
2MSS dl | bb frt c 3MSS 65 dl | Ps gr, 11 frtQW:; al praem " WN | 

2lc Hie 5 ,רמא 6 épet | 3 GES 72H frt recte cf 6. 



g1,5—92,13 PSALMI 981 

 :ִֹתָמֲא הָרֲחָסְו הָּנִצי
 :םָמֹוי ףּועָי ץַחַמ הָליִל דַחַּפִמ אְריִתדא5
 :םִיָרָהְצ דּוׁשָי בָטְקִמ דלהי לפֲאְּב רָבּמ5
 ָךְניִמיִמ הָבָבְרּו לא לד לפי

 :שגי אֶל ְּךֶלֵא
 :הֶאְרִּת םיִעָשְר תַמְלָשְו טיִּבַת ְּךיִגיִעְּב קרל
 :'דנועמ תמש ויל ייִסְחַמ הָוהְי הָּתַאְיַּכפ
 :ָךְלָהְאְּב ברקודאל עגנו הַעָר יא הָנֲאָת"ַאְלוט

 :ּיִבְרּדדַלְכְּב ךרמשל הלדהוצי ויכֲאלמ יב

 נר ןָבֶאּב ףגתְפ ּנָּשְי םיפכילעי>
 :ןיִגַתְו ריִפּכ סֹמְרַּת ךֶרדִת ןָתָפְו לחש-לעינ

 :יִמָש עֶדייְּכ ּוהָבְנשִא ּוהָמְלפִאו קש יִב יִּכ+
 :ּוהדְּבְכאְו ּוהָצְלַחַא 'הָרְצְב "יִכְנָאְמַע ּוהָנֲעֲאְיֵנֲאָרְקי
 :יִתָעּושיִּב ּוהָאְרַאְו ּוהָעיִּבָשַא םיִמָי ךְרא
 :תָּבְׁשַה .םויל ריש רומְזִמ 2

 :ןויִלָע ָךְמָשְל רַמְזְלּו הוהיל תודוהל בוט?

 :תָליִלּב ףֶתְנּומָאְו ּךדסַח רֶקְבּב דיֶנהְל
 :רּונכְּב ןונָּגַה ילע לָבָגילֲעַו רושעדילע+
 ןגרַא ְּךיָרְי יָשעְמְּב יִּדָלְעַפְּב 'הָוהְי יֵנָּתְחַמש יב

 :ךיִתְבְשָחַמ ּוקְמַע דאָמ  הָוהְי ךישעמ ּוָלְרּג"המ>
 :תאז-תֶא ןיִבְיְאְל ליִסְכּו עָדַי אָל רַעַּב-שיָאז
 א יֵלעּפ-לְּכ ּוציִציְו בָשָעְדּומְּב יםיִעָשְר ַחָרפַּב*

 :להָוהְי םֶלעְל יםֹורָמ הָּתַאְופ :דעדירע .םדָמָשַהְ

 לכ רפת .ודבאי יבא הגה הגיב הגה יי

 א ילעל) = :ןנער ןָמָשְּב 'יתל5  יָנְק םיִארּכ סרי
 :יָנָזָא הָנְעַמְׁשִּת 'םיִעְרְמ יִלָע םיִמָקְּב יָרּׁשְּב יֵניֵע טָּבַתַויי
 :הּגְׂשִי ןונְבָלַּב זִרֶאְּכ חַרפי רַמָּתַּכ קיִּרציצ

 4 °° (prps post 7 trsp | 6 6 TW | 9 *1 קוט ףְסְחַמ; al ּתְרַמֲא קזס התא |
 ל 1 ₪ ףזועמ | זס ק א ףיִלָהאְּב | 13 6 +aorida, 1? b | 15 * 02% יכנא |
 ל frt dl || 16 cf 50,23; קזפ והוראו || Ps 92, 5 *prb dl | ל plMSS SE ףילעפב |

prb dl | ro = 51 םֶמרֶמ || ל  ftהָשַעַמְּב | 9 * 6 טשוטז,  pl MSS S$ > 
 55 ft recte | נז * 6 Hie םֶרֶתַו | * 65 Hie (rfipac, ralaiwag) יִתְַּב: 1

 prb * 12 | בַּלתָנִי  frt 6 1 6 מפ יִרְרושַּב || ל-ל קצמ 1 םִיִעַרּמַּב ve יֵמָקַּב.



 32 | םילהת 2,20

 ;ּוחיְִרַפִי ּוניִהלֲא תֹורְּצַתְּב הֹוהְי תיִבְּב םיִלּותש 4

 ה םננֲערְוםיִנׁשְד הָביׂשְּב ובני דע
 :וְּב הָתָלֲעדאָלְו ילוצ | הָוהְי רָשְיִּכ דיִּנַהְל

 ךֶזַאְתַה זָע יהָוהְי ׁשֵבָלי שְבָל תּוָאַּג ףְלִמ הָוהְיי 3
 יהָּתֶא םלועמ וָאמ ךאסּכ ןוכָני :טִּמִּתלַּב לבת 'ןוּכַּתפא
 :םנְכָד תֹוַרָהְנ ֵאְׂשִי םָלוק תֹוֶרָהְנ ּאְׂשִנ הּוהְיותּורָהְנ ּאְׂשִג
 :הָוהְי םֹורָמַּכ ריִדַא םיייֵרְּבְׁשִמ םיִריִדֹא םִיֵּבַר םיָמו תולקמ+
 :םיִמְי ְךֵרָאְל הָוהְי ׁשֶדק"הֹוַאנ ְךְתיִבְל דאָמ ּונָמֲאָג ְךיִתֹרֲע
 :עיפוה תֹומָקְנ לֶא הָוהְי תומקנ-לאי 4

 :םיִאְּגלַע לּומּג בָשֶה ץֶרֶאָה טפש אׂשָנַה*
 ּוזְלָעְי םיִעָשְר יִתְמְדע הָוהְיוםיִעָשְר יֵתָמ"רֲע
 וא יִלָעְפלְּכ ּורְמַאְתַי קָתָע ָָּבדי ּועיִּבי
 :ּונעְי ָךְתָלֲחַנְו ּואְִּדְי הָוהְי ָךמע5
 :ּוחצְרְו םיִמּותיְ ּוגְרהְי רנו הָגָמְלַא

 + יִתְמ םיִליְִכ עב םיִרְ ניבא
 :טיִּבי אָלַה ןע רצי"סַא עָמְשי אָלַה ןֶזָא עַטְנַה
 :תַעָ םֶדֲא רָּמַלְמַה חיכו אָלַה םִיָּג רסיָהיי
 :לָבָה הָמַהיִּכ סָדֶא תֹוָבְׁשֲחמ עַדֹי היהְייי

 :ּונָרָמַלְת יֵּדְתרֹוּתַמְו הָי" ּונָרְסִיְתירְׁשֲא רֶבָּנַה יִרָשַאיי
 :תַתְׁש עְׁשְרְל הָרָּכִי דע עֶר ימימ ול טיקָשַהְלי

 :בֹועֶי אל ּותְלֲחנְ ומע הוהְי שטידאלויכ 4
 :בֶליִרָשודלּ יויִרְחַאְד טָּפָשַמ בּושי *ִקָדְצדדעדיִכ 5

 :ןָָא ילעפ"םע יל בצְיתודימ | םיִעְרְמִדע יל םּוקְויִמי
 :יִשָפַנ הָמּוד הָנְכָשוטַעְמְּכ יל הָתָרְזְע הָוהְי ילולוז
 :יִנדָעְסו הוהְי ךָסַח יִלְגר הָטָמ יִּתְרַמָאדםַאי
 :יִשְפַנ ועשעשו ףךיִמּוחְנַת יּבְרקְּב יפערש ברבי
 :קח-ילע לַמָע רַצֹי  תווה אָפַּכ ְְּרְבָחיַה

 ןַּבִּת  | Ps 93, 1 ** ₪ 41 | Plc vssהָתְלְוע  0 ml: MSSהת, % 16
cf 75.4 | 2 prb vb exc | 4 °° prb 1 ‘WB רידא | 5 prps nl) | 05 1 

 |  84 1666הָעיַפֹוה | 12 * קמ 61 || * קז 'ּתָמ הוהי || 15 * £3 קרַצ  velעפוה
b1? ל תיִרחַאְו | 16 + 1 | 177 + 1. 
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 :ּועיִׁשְרי 'יֵקְנ םָדו קיִּהצ שפע הונו
 :'וניקלַא] | ויְסָחַמ רוֵצְל יהלאו בֶגְׂשַמַל יל הָוהְי יהי
 הָוהְי םתיַמְצִי יםָתיִמְצִי 'םֶתָעְרְבּו םָנֹואדתֶא וםָהיֵלֲע יבש

 :ּונעְׁשִי רּוצְל הָעיִרָנ הָוהיִל הָננְרְנ וכלי 5
 :ול עיֶרְנ תֹוָמְזַּב הָדּותְּב ויִנָּפ הָמְּדקְנ
 :םיִהלֲא-לכ-לע לו35 ְךֶלמּו הוה לו לֶא יב

 :ול םיִרָה תּפַעותַו ץֶרָא"ירְקָחָמ ודְְּב רשאי
 :ּורְָי ויָדָי תָשָּבִיְו ּוהָשָע אּוָהְו םִיה ָל"ֹרָׁשַא
 :ונשע 'הָוהְידיִנְפְל יהָבְרְבַנ הָעָרְכִנְו הָוֲחַּתְׁשִנ ּואָּב =

 . גיעמשה עקבי םואהי

 :רָּכְדּמַּב הָּסַמ וכ הָביִרְמּכ םֶכְבַבָכ יִׁשְקּתלַא*
 :יִלָעָפ ּואָר"םִג יֵנּונֲחְּב םֶכיֵתֹובֲא יונ רֶׁשֲאַ
 *רּודּב טּוָקאוהָנָׁש םיִעָבְרַאיפ

 ירה ד ּועָדָידאל םַּהְו םָה בֵבָל יעּת 'םע יראו

 תָחּונְמלֶא ןואב הא פאב יֵתְעַבְׁשנרַׁשֲא
 A -ל הוהיִל ּוריִׁש שֶדֶח ריִׁש הָוהיִל ּוריִׁשי 6

 :ותָעּושי םויל-םוימ וָרְׂשַּב ומש ּוכְרּב .הוהיל ריש?
 :ויִתואְלְּפִ םיִמַעָהלֶבְּב וָדּובְּכ םיוגב ּורּפסצ
 :םיִהלֲא-לכילע אּוה אָרונ דֶאְמ לֶלְָמּ הָוהְי לוד יב
 :הָשַע םִימְש הוה םיִליִלא םיִמַעָה ֵהלֲאלּכויַ

 ושב "תַרָאְפַתְו ערפל רדודה
 :זָעָו דובָּכ הוהיִל ּובָה םיִמִע תִֹחְפְׁשִמ הָוהיִל ּוָבָה

 :יָתּורְצַחְל ּואָבּו הָחְנַמּוֶאְש מש דֹובְּכ הוה ובה
 :ץֶרָאָה"לְּכ ויָנְפִמ ּוליח ׁשֶדָק"תרְדַהְּב היהיִל ֲחתְׁשִה

2r° mlt MSS 317A); 1 prb 6 6 3712) cf 59,4 || °° 1? ָנְו םֶתְו' | 23 * Hie -9%ש? 
tues | 5 6* = "71 | > Hie perdes; dl 6 nonn MSS 6 | 8-6 frtdl | Ps g5, 

3frtdlj4°ftdl | ל 6 ra réparo, ‘pH | 5 frt dl | 6 * fit dl (Var) vel 

 |  cf roo,3 | * frt vb exc | * 1 ft 7p'מ ןאצ] ומע  | 7 == ft 1 6 IMS 3ל 41
 ||  788 | ft 61אּוהַה רֹוּדַּכ; קזק< הָרֹמּו ררוס רודּב  * vb exc; 6 Hie 5זס

 מ = :Chםוידלֶא | 6 * 5 הֶוְדָחְו  6 86 | Ps g6, 2 ICh 3דע 5 °
  = 1Ch 1629 | g pl MSSויָנָפְל  = 1Ch | 8 5ומקמַב  4MSSל || 1627

 . = ICh 0ויִנָּפְלִמ



 4 : םילהת 98,5—96,10

 טוָמִּת-לַּב לבת 'ןוּכְתףא יִָּלְמ הָהְיו םיונב יָרָמָאוט
 :יםיִרָשיִמְּב םימע ןיִדָי

 :ֹואלָמּו םיַה םעְרָי ץֶרָאָק לַנָתְו םימָשה ּוחְמְשִייי
 רעו צעל ּנָּנְרי זַא ְּב"רְׁשַא-לֶכְ ייַדָש לעיל
 ראק יטֲּפְׁשִל 'אָב כי אב יֿכוהְוהְי נפלו

 :םיּבר םיוא וחמש ץֶרֶאַה לת ey הָוהְיי 97

 :ּוָאְסּכ ןוכְמ שמו קָדצ ריִביְִס לַפְרעו ןְֲע
 :יָרְצ ביִבָס טָהָלְתּו ּךַָּת נפל שא:
 :ץֶרָאָה לֵחָּתַו הָתֲאָר לֶבַּת ויִקָרְב ּוריִאַהי
 :ץֶרָאָהלְּכ ןודא יֵנְפַלִמ  יהָנהְי נָפְלִמ' וסַמְג גנּּדַּכ םיִרָה
 :ודובְּכ םיִמעֶה"לְכ ּוִאָרְו וָקְרצ םִיָמָׁשַה ּודיִנַה
 ילָּכ ּוליוֲחַּתְׁשִה םיִליִלָאָב םִללֵהְתּמַה לֶסֿ .יִדָבעְכיּושָבְיז

 :םיִהלֲא]
 :הָיהְיְּיַטָּפְׁשִמ ןעַמְל הָדּוהְי תֹוָנּב הָנְלְגִּתַו ןיצוחַמְׂשִּתַו הָעַמְׁש*
 :םיִהלֲא"לַּכקלַע ָתיַלענ אמ ץֶרֲאָה-לְכ"לע ןיִיְלֲע הָוהְיו הָּתַאדיִּכפי

 םיִעָשְר ךִיִמ ויָדיִסֲח תש רַמש עֶר 'ּואָנָש הוהְ יבא
 :םֶליְִ] :הָחָמׂש בֶלייֵרְׁשיְלּו קיל עֶרֶז רוָאיי
 :ושדק רֶכַזְל ּודֹוהְו הָנהִיַּב םיקידצ ּוחָמָשי
 "רֹומְזַמי 8

 הֶׂשֲע תוָאְלְפְניִּכ שֶדָח ריִׁשוהוהיל וריש
 :ושדק 'ַעְוָרְזּו  וניִמי ול-הְעישוה
 :ותְקְדַצ הָלּג םיוגַה יִניֵעָל וָתָעּושְי הָוהְי עידוה*
 לֶאְרְשי תיבל ל ּותַנּומָאְוויודְסַח רכז

 :ּוניְ לא תעּושי תא ץֶרָאיִסְפַאדלכ ּואְר

 :ּורמזו ּוּגרְו ִחְצַּפ ץֶרָאָהלְּכ הָוהיִל ּועיָרָה
 :הָרָמז לוקו רונְכַּב רַּנָכְּב הָוהיִל רמז

IA + 93,1 |ורמי |  Chץראה גז | ל  ro *° >6MSS; 102 4 post 
>8MSS 10 1633 | © IMS1 16,32 הָדָשַה ץלעי | * Ch || 12 ** 1Ch4-3 61 6  

mlt MSS 8 1Ch, cf 989|םיִרֲעיַה, 10 רֶעיַה | 13 * סת 3 .ינָפְלְמ | ל-5 <  
 5 1Ch+ “hy | >1Ch || Ps g7, 2 fit dl | 3 ft 1 וידעצל | 4 Var לחּתַ |

Ir5 יִאנש |  nonn MSS1 בָהא | ל 16  plvbbdl | ro ts5 7 סנט ₪1 || ץ ף  
Ps 08, 1° 6+1@ Aave | * prpsל |  proלע  et frt86 חַרָז  IMS 6 Hie6  

 עֹורז ורזע | 2 ₪ 41 | 3 6+ בקעיל | 5 >91155 8.
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 :הָוהְי ְךכֶּמַהויֵגפַל ּועיִרָה רָפוש לוקְו תֹורָצַצֲחּבפ
 :הָב יִבְשְיְו לֵבַּת ֹוָאלְמּו םִיִה םַעְרוז
 ּנּגַרְי םיִרָה דח ףָביואֲחְמִי תֹוָרָהְנ
 ץֶראָה טָפָשל 'אָב כ יהוהיײינְפְי

 :םיִרָשיִמְּב םיִּמַעְו קָדְצְּב לֵבַּת"טְְּׁשִ
 :ץֶרָאָה 'טּוָת םיִבּורְּכ בשי םיִמַע וז ָךֶלִמ הָוהְייי 9

 לוָרָג מש ודי :םיֵמעָה"לָּילע אּוה םֶרָו לדג ןִיצְּב הוה
 ארונו :אּוָה שוָדְק

 םיִרָשיִמ תְננּוּכ הָּתַא בֵהָא טֶּפָשִמ ךָכֶמ עו
 | תש Bales הָקְְֹו טּפְׁשִמ

 אה שח
 ומָש יִאְרְקְּב לֵאּומְׁשְו וינֲהְכְּבוְורֲהֶאָו שמ

 :םָגְעַי אּוָהְו הָיהְילֶא םיִאְרְל
 :ֹומָלדְוַתְנ קחו ויָתֹדַע ּורָמָש םֶהיֵלֲ רד ה נע דּומֲעְּבל

 :םָתֹוליִלֲע-לַע ak .םהל ָתֵיָה אָשנ לא
lhישי  

 הדותל רומז 100

 ונפל ואב הַחְמׂשְּב הָנהְיתֶא ְְֵעי :ץֵרָאָה"לְּכ הוהיל ערה
 :הָבָנְרּב

 :ותיִעְרמ ןאָצְוומע ּונֲחְנֲא אָלְו ּונָשָע אּוה םיִהלֲא אּוָה הָוהְייְכ ועָדִ
 :ומְש ּוכְרֶב ול ּודֹוה הָלַהְתַּב ויָתֹרַצֲח  הָדותְבוויִרְטֶש ּואָב
 :ותְנּומָא רָֹו רֶנדדַעְו ּבְסַח םֶלועָל הָוהְי בטי
 רמז דֹוָדלי 1

 :הָרּמזֲא 'הָוהְי ָךְל יהְריִשֶא טָּפָשמּודדסַח
 יִלֶא אוְבֶּת יִתְמ" םיִמָּת ְּךְרָרְּבויהְליֵּבְׂשַא*

cf 96,13 | Ps gg, 1 * mtr inert |6 + 61 | ף ** >65 | ל 6* %+ אָב יִּכ  
trspל  || ([[1] 6 3 frt crrp )? conjgג 5 םיֶהְלֶא | 4°  | al bibגומְּת  prpsל  

 ? post םיִרָשיַמ | 5 3MSS 6* 5 praen יִּכ | 8 prb 1 םקנ] (ג הקנ) צel םֶחָנְו |
Ps roo, 3 8658 ;אלו 1 c Q compl MSS ’A Hie 8 ולו | Ps ror, 1 * prps 

er.הָרֹמְׁשֲא (4! הרמזא) | * קזק יִנדַא | 2 * קס 3155 8 ףְליִּכָשַא | ל-ל  
Biblia. 63 



 966 םילהת 14

 :יִתיּב בָרָקב .יִבְבְליֶתְב ְךְלַהָתֶא
 לַעְּלּבִרַבְּד יגיע דֶנְנל תיִשָמְדאָל

 :יּב קְּבדַי אל יִתאְגָש יםיָמֲסיהְׂשֲ
 :עָדַא אָל עֶר יֵנמִמ רוסי שקע בבלי
 תיִמָצַא ּוָתֹוא ּוהָעְרורְתַסַב ייִנָשוֶלַמ
 :'לָכּוא אָל ותאי בֶבָל בָחְרּו םיניע-ּהבג

 יָרּפִע תֶבָשָל ץֶרָאיַנָמֲאְָּבויניע5
 :יִנָתְרָשָי אוה םיִמָת ְרְְּב לה
 הָיַפְר השע יִתיֵּב בֶרָקְּבו בשי-אקז
 :יָניֵע דָנְגָל ןוכי-אל םיִרָקְׁש רָב
 ץֶרָא"יִעְׁשְר"לְּכ תיִמְצַא םיִרָקְל*

 :ןְָא ילעפלְּכ הוהי"ריִעַמ תיִרְכַהְל
 :וחיִש ְךְפְׁשִי הוה יגְפַלְו ףְטעיייִכ יִנֲעְל הָלִפְתי 2

 :אֹוָבָת ְךיָלֲא יִתָעְושְו יָתְלִפְת הָעְמָש הָוהְי*
 יל רצ םיִיְּ 'ִנָמִמְּיֶנְפ רֶתְסַּת-לַא

 :יִנָנְע רהמ אָרְקִא וב ג יִלָאדהַטַה
 ּורֲחְנ דְקְומָּכ יִתומְצַעְו יִמָי ןשָעְב לכדי

 :יִמְחל לְכֲאַמ יִּתָחַכָש יכ יל שבינ בָׁשעֶכ"הבוה
 :יִרָשָבְ יִמצִע הֶקְבִּב יִתָחְנַא לוָקְמיפ
 :תֹובָרֲח סוָכָּכ יִתיִיָה רָּבְדִמ תֶאקְל יִתיִמְּרד
 :נּב-לע ידֶדוּב רֹוּפצַכ יהְיָהֶאְו יִּתְרקְׁש
 :ּועָּבְׁשִנ יִּב יללוהמ יביא יֵנּופְרַח םויָה"לְכ
 :יִּתְכָסָמ יֵכְבְּב ייל יּתְלכֲא יםָתְלּ רָפָאדיִּבּ
 :ינָכיִלְׁשת ינָתאָׂשִנ יִּ ךָּצִקְו המעזיִנּפִמיי

 :שֶביִא בׂשעּכ ינו יֹמָג לכ ימי
 :ררָו רָָל יְָרכִזְו בֶׁשַּת םֶגֹועְל יהָוהְי הָתַאְוי

 :דעומ אָבדיִּכ ּהָנְנֶחְל תעיַּכ ןויצ םֶחַרִּת םּוקָת הָּתַאיצ

 3 * Vrs הָשע || Var םיטש | 4 61 בל | 5 * א יִנָשולְמ,  יֵנְׁשְלַמ, סי
Ps 102, 4 pl MSS 6ליִכָא יל 'א |  rpsינשולמ, 1 8 || = 68 לָכא אל ותא; ק 

  (|| 7 sMSS(יִּכ vel trsp?5b et ad | 6 prb vb exc)  | 5 5 frtvb dl'עָכ 6 16

 םֹובָּכ (Hנe 205) || 8 * 3 + דדוב; קז הָיָמֲהָאְו | ל 755 5 דדו | 9 ס:ייללוהמ
  || 12 prblc 6ייוקשו  | * prb 1'לַּב  | 10 * nonn MSSיֵללוהמ  1 ftיִלְלַהְמ 8
Hie $ sg | 13 * fit 41 | ל nonn MSS D2(}) cf Thr 5,19 | 14 Or= הָנְנחְל 
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 :ּוְנָנִחְי ּהָרְּפִע-תֶאְו ָהְָנָבַא-תֶא ףיִדָבָע ּוצְרְדיִכי5
 :ְָרובְּכיתֶא ץֶרַה יֵכָלַמ"לְכְו הָוהְו םש-תֶא םִָנ ּוָאְריִי5
 :וֹובְכְּב יהָאְרג ןויצ הָוהְי הָנְבִדיִּכז
 :םֶתלֿפִּת-תֶא הוב"אָלְו רֶעְרעֶה תֶלפְּתִלֶא הָנָּביצ
 :ּהָי"לָלַהְי אְרְבִנ םעֶו ןוְרָחֶא רוָדְל תאֶז בֶתָכִּתיִ
 :טיִּבַה ץְרָא-לָאוםִימָׁשִמ הוהְי ֹוׁשְדָק םֹוָרמִמ ףיקָשָהיִבְַ
 :הָתּומְת יֵנְּב חִּתַפְל ריִסֶא תקְנָא עֹמְׁשְל?י
 :םָלָׁשויִּב ותְלָהָתּ הָוהְי םש ןֹויִצְּב רַפַסְל
 :הָוהְיתֶא דבעל תוכְלְמַמו וַּחִי םיִמִע ץבָקַהְב

 ללא רמא5 :יִמְי רצק" וכ ךְרֶבַב הָנַע<
 :ךיִתונָש םיָרֹוּד רודְּב יִמָי יצחב ינלַעִתלא

 :םִיָמָׁש ידי הׂשעמּו ּתַדסִי ץֶרֶאָה םיִנָפְל
 ּולְבִי דָגֶּבַּכ םֶלָכְו דָמַעַת הָּתַאְו ודבאיו הָמָהז

 :ּומְּתִי אָל ּףיִּתְונָשּו אּוה- הָּתַאְ :ופלַחיו םֶפיִלֲחַּת שובל
 :ןוּכי ךיגפל םֶעְרזְו ּונְֹּכְׁשיְךיָדְבעדונְּבפי

 ודְוָדְלי 3
 :ּושְדְק םַׁשתֶא יִּבְרְקלָכו הָוהְי-תֶא יִׁשְפנ יִכְרַּב
 ודל יִחכְׁשִת-לֲאְו  הָוהְידתֶא יִשְפַנ יִכְרְב
 :יִכְְאּולַחתלָכְל אֿפרַה ינוע- לכל חלה

 :םיִמֲחַרְו דָסָח יִכְרְטַעְמִה יִכְיִַיַז תחשמ לָאֹוּגַהּ
 :יִכיּועָנ רָשְּנַּכ שּדְחְתִּת ְּךִיִדָע בּומּב ַעיִּבְשַמַה

 :םיקּושעד לָכְ םיִטָּפָשְמּו הָוהְי תוקדצ הש
 :ויתולילע לֵאָרְש יִנְבָל | השמל ויִכְרִּד ַעִיָדויז

 :דָסָח"בַרְו םִיִּפא ךֶרַא הָוהְי ןִּּגַחְו סוחר
 :רֹוׁטִי םלועְל אָלְו :ביִרָי חְַנֶלְאָלְ
 :ּוניִלָע לָמָּנ וניתנועכ אָלְו ּונָל הָׂשֲע וניִאְטַחְב אָ

 :ויִאְרְידלע סמ בג ץֶרָאָה"לַע םִיַמָׁש ּהָבְנַכ יִּכיי
 :ּוניִעָשְּפדתֶא ּונָמִמ קיִחְרְה  בָרעִמִמ חַרֶזִמ קָחְרּכיי
 :ויִאַרְילַע הוהְי םחר םיָנּב"לַע בֶא םחַרְּכ

cf Jes 59,19* | 17 fit vb exc | 20 frt post ‘pw trsp | 24 * 616  

 וחכ, Q mit MSS 5 Hie 86 יח, 1Q || °° crrp, prb trsp 1; 8 רמָא יִמָי רַצק

29g ? ante 22 trsp || Ps 103, 3 nonn MSSּומָּתִי |  Var5( ורמא) || 28 M35יִלָא  

 65 יִביֵנֹוע | 5 קזקפ יִכֵדֹע | זז 6 רַב, f ! ּהָבָּג | 12 0ז* ממ.
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 988 | םילהת 6

 ּנְחָנַא רֶפָעְיִכ רּוכָז ּונָרְצִו עדו אּוָהיִּכיי
 :ץיִצָי ןְּכ הָדָשַה ץיִָּכ ויַמָי ריִצְחָּכ שֹונָאיפ
 :ֹומֹוקְמ דע ּונְריִּכְיאְלְו ּונניֵאְו וּב"הָרבַע חּוְר כ
 :םיִנָב יִנָבַל ותְקְדַצְד ייאָרילע לוע םלועמ" ו הָוהְי דָסַתְוי
 :םתושעל ויָדָקַמ רכז ותיִרְב יִרְמְשְל

 :הָלָׁשִמ לכ ותוכל וָאָסַּכ ןיִכַה םִיִמָשַּב הוהְיפ

 רב לוקְּב עטְשל* .רְבַד ישע חְכ רב ויִכַאְלמ הוה כרבי
 :ונוצְר ישע ויִתְרָשִמ ויִאְבְצִילְּכ הָוהְי .וָכְרָּבִיי
 ותְלַשְמַמ תֹוָמְקְמלָכְּב ּויְשֲעַמ"לּכ והָוהְי ָּכרָּב-

 :הָוהְי-תֶא יִשְפַנ יֵכְרָּ
 הָוהְיתֶא יִשְפַנ יִכְרֶּבי 4

 הָמְלַשַּכ רֹוא המעי :ָּתְשָבְל רֶדָהְו דוה דָאמ ּתְלַרְנ יַהְלַא הָוהְ

 ויָתולע וב הָרקְמִהי :הָעיריכ םִיַמָש הָמּונ
 :ַחּוָר"יֵָנַּכ"לע ְּךלַהְמַה ֹוָבּוכָר םיִבָע-סָׂשַה
 :טָהל שָא ויִתְרָשְמ תוחּור ויָכָאְלַמ הֶׂשֹעי
 :דַעָו םלוע טּומַּת-לּב ָהיֶנוכְמדלע ץֶרֶאד דסי5
 :םִיַמ-ּודְמעי םיִרָהלַע וְתיִסּכ שּוָבְלַּכ םוהָתַפ

 :ןּזפָחְי ךמער לוקדןמ ןּוסּונְי ךְתְרעגְִמ
 םָהָל ּתְדַסָיו הָז םוקָמדלֶא יתֹועָקְב ּודְרִי םיִרָה ּולַעְייל
 :ץֶרֶאָה תוָסַכְל ןובָשְו"לּב ןּורבעוידלְּב תמש לב
 :ןּכלַהְי םיִרָה ןיִּב יםיִלָחַּנּב םיִנָיָעַמ ַחְלַשְמַה יי

 :םָאֿטצ םיִארפ ושי יִדָש ותל וקשיי
 :לּוקדּונְתַי יםִיאָפֲע ןיִּבִמ ןֹוָכְׁשִי םִיָמְׁשַה-ףּוע םֶהיִלָעַי
 :ץֵרֲאָה עּבְׂשּת יִּדֵׁׂשֲעִמ יָרְּפִמי ויָתוילעמ םיִרָה הָקְׁשַמי
 םָדֲאָה יתדבעל בָשַעְו הָמֵהְּבלוריִּצָחוַחיִמְצַמיי

 ׁשֹונָאדבכְל חּֿׂשְיוַיְויפ :'ץֶרֶאָקְִמ םָחָל איִצוהל
 :דַעְסִו ׁשֹונָא-בַבְל םֶחָלְו ןָמָׁשִמ םיִנָפ ליִהְצַהְל

 :עָטְנ רֶׁשֲא ןוָבְל ירא הָהְי יצע ּועְּבְשִיַ
 ז7 = [ft םָלֹוע"דע | 18 ft vb exc | 9? dl | 20 * 4MSS 6 + "ל |

prps ba] | 5 Hie 7D‘ | 6 61 הָטּונַה | 4  prb dl 6 5 | Ps 104, 2 frt5-ל  
IMS 8יִמ | זז D+6 bנב |  ftזס *  | ft a4dותוסָּכ; 8+ | הָּתַפַּכ | 8 ==  

prb crrp,םיִאָפַע, 0 םִיָפָע | 13 %  velםיִאָפְע  trsp ? post 16 | * Kםיִאָמצ | צ 12  

 -- ןיד ְךיִאְׂשִנִמ cf 135,7 | 14 * prps תּדְבַעְל | ל trsp 4 םדאה | 16 6 ? יִדָש (קrס ירש.
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 :ּהָתיֵּב 'םיִׁשורְּב הָּדיִסֲח :ּונּגְקְי םיָרָפִצ םׁשירָׁשַא ל
 :םיִנַפְׁשִל הָסֶחַמ םיִעָלְס םיִלַעְול םיִהֹבָנַה םיִרָהי
 :ֹוָאֹובְמ עדי שָמָש םיָדֲעֹוְמְל ַחֵרָי הָׂשָעיפ
 :רעְי-ֹותְיַת"לְּכ שמְרַתדוְּב הָליֵל יֵהיָנ ּךָשֶח-תֶשָּתִי
 :םֶלְכֶא לֵאַמ ׁשָקַכְלּו ףְרָטל םיִנאְש םיִריִפְּכַהי
 :ןּוְצְּבְרִי םתֹנֹועְמלֶאְו ןְּפַסֶאַי שָמָשַה חַרְוִּת>

 :ףגינק] :בֶרֲע"ידֲע תְדַבַעְלְ לעפל םֶדֶא אנ
 ץֶרָאָה הָאְלִמ ָתיִׂשָע הָמְכָסְב םֶלְּב הוהְיְיִׂשעַמ ורמי
 תיַח רְַּסִמ ןיִאְו שֶסְר"םֶש = םידי בָחְרּו לדג םָיַהי הז

 :תֹוְלֹרָנ-םע תוגטק]

 :וב"קָחְׂשִל ְתְרצְי"הָז ןָהְָל .ןּוכלהְי תֹויְנָא םָׁשי5
 :ֹוְתְעְּב םָלְכִא תַתָל ןרַּבׂשְי ךיִלא םֶלָּבז
 :בוט ןּעְּבְשִיךֶָי חַתְפִת .ןוטקְלי םֶהָל ןְּתת*צ
 :ןובּושי םֶרָפְעדלֶאְו ןּועְוְגִי םֶחּור ףסת ןולַהְּבַי ףיִנָּפ ריִּתְסַּתפ
 :הָמְדַא יִנָּפ ׁשּוחְת ורב ּףַחּור חַלָשתִ
 :וישעָמַּב הָוהְי חַמְׂשִי םֶלועָל הָוהְי דֹובְכ יָהָיי

 :ּונשעְיַ םיִרהּב עי רערתו ץֶרָאְל טיכמהיי
 :יִדועְּב יהלאל הָרְטוא יּחְּב הָוהיל הָריִשֶאּ
 :הָוהיּב חַמָשָא יִכְנָא יָחיִׂש ויְלָע ברי
 םניֵא ידוָעּוםיִעָשְרּו ץֶראָהְִמ וםיִאָּטַח ומתי

 : *הידוללה הָוהְידתֶא יִשְפַנ יִכְרֶּב

 :ויִתוליִלָע םיִמַעְב ּועידוה ֹומְׁשב ּואְרְק הָוהיל ּוךוהי 5
 :ויִתואָלַפָנְילֶכַּב ותיִש ולּורַמז וֶלדּוריִש

 :הָוהְי יִשקַבְמיִבְל חַמְׂשִי .ושְדְק םֶשָּב ּולְלַהְתֶהי
 :דיִמָּת ויִנְפ ּושָקַּב יזַעְו ההְי ושר+
 :ּליִפיִטְּפָשִמּו ויָתְפִמ הָשָעְדִרָשַא ויִתואְלְפַנ ּורָכנ
 :ריָריִחְּב בעי ינְּב "בע יםָהְרְבַא ערי

 :יַמָּפְׁשִמ ץֶרָאָה7לֶבְּב ּוניִהלֲא הָנהְי אּוָהז

I7 *>6A Hie S | ל frt 1 DQN3ר cf 6 ףץ6וזסו avrg | rg ‘AX עדי ] 
  <5הָיּולְלָה;  | > mlt MSS Eddדע =  | 35 * 6 bareףיִנָיִנְק  MSSזהו: 24
3; 6 ante 1051 | Ps ros, 4 68 ,וזָעְו 148 | 5 ICh 2 והיפ | 6° nonn 

Mss 1Ch 16,13 לָאְרַשִי | 6 וָדְבַע | °c 2MSS .(וָדָבֲע !eץ) וריִחְּב 
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 ריח ףָלֲאְל הֹוצ רֶבְּד ֹותיִרְּב םֶכּועְל כי
 :קֲחְׂשיל ּותְעּובְׁשּו םֵהְרְבַאזתֶא תַרָּכ רֶׁשֲאי
 :םָלוע תיִרְּב לֵאָרְׂשִִל | קָחָל בֵֶקֲעָיְל ָהָדיִמֲעַוי>
 :םָכְתַלֲחְנ לָבָּח ןעֶגְּכ"ץֶרָא-תֶא ןּתֶא ְךְל רמאליי

 :ּהָּב םיִרְנְו טעֶמַּכ רַּפְסִמ יִתָמ םְתֹויהְּבַי
 :רָחַא םע"לֶא הָכְלְממִמ יְג"לֶא יו ּוכָלַהְתיו
 :םיִכָלְמ םֶהיִלְע חכו םֶהְׁשְעְל םֶנָא חיִנַהאָליי
 :ּועַרְּת"לַא יֵאיִבְנַלו יָחיִשְמַב עָנַּתלַאיצ

 :רָבׁש םָחָל7הַטִמ"לְּכ ץֶרָאָה"לַע בָעְר ארק
 :ףסוי רָּכְמִנ דָבָעָל ׁשיִא םֶהיֵנְפִל לָׁשיז
 :ּושְפנ הָאְּב ילוְרּב וילנר לָבָּב ונע
 ּוהָתַפְרִצ הָוהְי תַרָמֲא ֹוָָבְדיאְּב תע"רעיפ
 :ּוהֲחְּתִפְו םיִמַע לשמ ּוהָריִתיַ ְךָלֶמ חלש
 :וְנְננק"לָכְּב לשמו ֹוָתיֵבָל ןֹוהָא משי
 :יםָּכַחְי ויָנקְזּו "ׁשְפַנְּב ויָרָׂש ירָסֲאָל>-
 :םָח"ץֶרֲאְּב רג בקעיו םִָרְצִמ לֵאָרְׂשִי אָבְיַו
 :יָרָצִמ ּוהַמצֲעַַו דֶאָמ וָמע-תֶא רפי
 :ויָדְָבַעּב לּכַנְתִהְל וָמִע אָנְׂשִל םֶבִל ּךפָה*5
 :וְבירַחְּב רֶׁשֲא ןֹרַהַא בע הָשמ חלש
 :םָח ץֶרָאְּב םיִּתְפְמּו ויָתֹותֲא "יִרְבִּד םֶבי-יומָשיז
 :יּויְרְבְּדתֶא יורָמ"אָלְו' ְךׁשֲחיַו ְךֶׁשֲח חלש
 :םָתְנְּדתֶא תֶמָּיַו םֵדָל םֶהיֵמיֵמ"ִתֶא פה
 :םָהֹיֵכְלַמ יֵלְַחְּב םיִעְְּרפְצ םָצְרִא ץֶרָשי
 :םֶּובג"לֶכְּב םיֵנַכ בֶלָע אָבְיַו רַמָאי
 :םֶצְראְּב תֹוָכָהְל שָא דרב םֶהיִמְשּג ןָתָני
 :םֶגּובְנ ץֶע רַבׁשִיַו םֶתְנאְתּו םֶנְפַג יו
 :רָפְסִמ ןיִאְו קֶכיו הָּבְרִא אָבָּיַו רַמָאי

pl 15556 ICh 16,196 קַחְציִל | 12  g ICh8 8155 10 16,15 ּורְכָז 141 |  

 םֶכְתְויִהְּב | 14 תסמת MSS ICh 1 שיָאְל גו שיִא | 15 nonn MSS 1Ch 16,22 'ָנֶבו |
 18 = K Vrs ןיָלְנַר 0 ֹולְגַר 0? 'פנ) | * קמ 1 'ּבַּב | < 1? גר | 22 *16 8

 רַפִיְל | 5 1 6 Vrs JD | > ftvb exc | 25 GAA ֹוּבָל | שא Hie ול יש

 6 Vrs BW | °° prps Dy prb 1666 | 28 °° 69 > אל; קזקs ּורָמַו 1
 ורמש אלו | * א ויָרָבְּד 038 ֹורָבְּד | 30 זק 6 םֶח) םַהְךֶלָמ, pr a1גeת ולעיו.



105,35—106,13 PSALMI 991 

 :םֶתְמְדִא יִרָּפ לפאיו םֶצְראָּב בֵׂשֲע"לְּכ לָכאָיַ
 :םָנּוא-לָכָל תישאר םָצְראָּב רֹוכְּב"לְּכ ךיו5

 :לשוכ ויַטְבְשּב ןיִאְו בָהֶזְו ףֶסְכְּב םָאיִציו :ז
 :םָהיֵלֲע םְֶּחַּפ לַפְנִיַכ םֶתאַצְב םִירְצִמ חָמָש**

 :הָליָכ ריִאָהְל שאְו ְֵּסָמְל ןָנָע ׂשֶרָפפ
 :םעיִּבְשִי 'םִיַמָׁש םָחָלְו רכש 'אְבְוו לאש
 :רָהָנ תוּיַצַּב ּוכְלָה םִיָמ ּובּוזיַו רּוצ חַתַּפיי

 :ִדְבַע םֶהְרְבַאתֶא ֹוָשְדָק רֶבֶּדתֶא רֶכָזְדיִכי
 :ויריִחְּב-תֶא הָנרְּב ןושׂשְב וָמַע אָציַוּ
 :ּושָריַי םיִּמָאְל לַמֲעַו םיֹוג תָֹצְרַא יםֶהָל תי
 ּורֹצְנִי ויָתֹרֹוְְו ויִקֶח ּוָרָמְׁשו רובע

 :ּהידּולְלה
 ו הָי ּולְלַהי 6

 :וּדְסַח םֶלוַעְל יִּכ  בּוטיִּכ הָוהיִל ּוָדּוה
 :וָתְלָהְּתִדלָּכ ַעיִמָשי הָוהְי תֹוָרּובְנ לָלַמְי מ
 :תַעדַלָכְב הָקָדְ תשע טפְׁשִמ יִרָמָש יִרָשַא

 :ִּךַתְלַחְנ| | :ְֲּתְעּוׁשיִּב יינדקפ מע ןֹוצְרִּב יהוהְי ינְרָכְזי
 -םע לָלַהְתֶהְל ְּךּג תַחְמִשַּב ַחֹמְׂשְל ְּךיֶריֵחְּב תבֹוטְּב ו תֹוָאְרלפ

 :ּונעשרה ּויִוָעָה ּוניִתּובֲא-םע ּונאָטָמ
 ךיֶתואְלְּפִ ּליִּכָשַָהְאְל יםִירְצִמְב ניִתֹֿבַאז
 :ףּומ'םִיְּב םנ-לע' ּוְרַמִיַנ ְּךיָדְסֲח בֶר"תֶא ּורְכַז אֶל

 :ּותְרּבְנ"תֶא עידוהל מש ןעֶמְל םעיִׁשו
 :רָבְדַּמַּכ תֹומֹהְּתַּב םכילויו בֶרָחיְו ףּסםִיְּב רעֶניופ
 :ביוא ךיִמ םָלָאְנִַו אנוש דּיִמ םעיִׁשקנט
 :רֶתּונ אֵל םָּתַמ דָחֶא םָהיִרָצ םִימוסַכְיַויי

 ֹותּלַהְּת ּוריִׁשָי ּויָרָבְדִב ּוניִמָאְיַיי
 :ֹותְצעַל ופחדאל ויֵׂשעמ ּוחְכָש ּורֶהְמ

 35 קזק לכו | 36 קו MSS (3) םיִרָצִמְּב | 40 * 1 6 טז ּולֵאָׁש | ל 7155 6
 אביו | < ויִלָש קזמ 1 יולש | 4 215 'שִמ | 43 3 ויָרּוחַּב | 44 = 51 םַנתִַ |

45 <63 | Ps 106, ז >8MSS 8 | 2 6 Hie $ nA | 3 1 6 nonn MSS 
Vrs ‘Wy || 4 *2MSS SAZEE  ּזְכְרְנו | * 6 61 | > 23155 6 117pB | 6 pl MSS 

 3 ו | 7 ° prb vb exc | ל-ל 6 '3 םילע, 1 ft סלע ןוילע | 6
 3 אלו.
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 :ןומיִׁשיְּב לַאוסניו רָבְּמַּב הָוֲאַת וָאְתיוצ
 :םָׁשְפַנְּב ןווָר ַלְׁשִיו םֶתלֲאׁש םֶהָכ ןתײויי
 :הָוהְי שודק ןרהָאְל הנְחִמּב הָׁשֹמָל ּוֵאְנַקיני5
 :םָריִבֲא תדעדלע סַכְתַו ןֵתָּד עֶלְבִּתַו ץֶרָא-חַתְפְּתיז
 :םיִעָשְר טְהַלְּת הָּבָהְל םֶתְרַעַּב שֵא"רעֶבְּתוי*
 :הָבֲּפִמְל ֹּוֲחָּתְׁשִַו בֶרֹחְּב לֶגֲעוׂשֲעַיפ
 :בָשָע לכא רוש תינְבַתְּב םֶדובְּכתֶא ּוריִמיו>>
 :םִיָרְצַמּב תֹוָלֹדְנ הָשע םַעיִשוְמ לַא ּוחְכָשיי
 :ףּוסםָי-לע תֹואָרֹונ םֶח ץֶרֶאְּב תֹואָלְפְנ>
 וריִחְב השמ ילול םֶדיִמְשַהְ רַמא3ּ

 :תיִחָשַהְמ ותָמַח ביִשָהְל ריִנְפל ץֶרֵּב דמָ
 :ורְבִדל ּוניִמָאָה-אְל :הָּדְמָח ץֶרָאְּב ואמו =
 :הָוהְי לָקְּב ועָמָש אל םֶהיֵלֲהֲאְב ננו
 :רָבְדּמַּב םֶתּוא ליִּפַהְל םֶהָל וֵדָי אָׂשּוי5
 :תֹוצְרַאְּב םֶּתּורָזְלּו םיוגַּב םֶעְרַז ליֿפַהְלּו7

 :םיִתַמ יִחְבַז ּולְכאָיַו רוֲעְּפ לַעָבְל ּודְמָצִיַו
 :הָפַּגַמ םָּבץֶרֶפִּתַו םֶהיֵלְלַעַמְּב ּוסיִעָכַופ
 :הָפָּגַמַה רַצְעִתַו לֶלפְיו םֶחְניִפ דָמַעְיַוְיי
 :םָכֹוע-רע רלָו רֶדְל הדל ול בָשָחַתויי
 :םֶרּובָעַּב הֵׁשֹמְל 'ערַו הָביִרַמ ימדלַע 'ּופיִצְקיו
 :ויָתָפְׂשִּב אָטביו וחור-תֶא ּוְרְמַהדיִ 3

 :םֶהָל הָוהְי רַמָא רֶׁשֲא םיִמעָה-תֶא ודיִמְׁשֲהדאלצ
 :םֵהיֵשֲעַמ מל םיוגב ּובְרֲעְתיופ
 :ׁשְכומְל םֶהְל ויהיו םֶהיֵּבצַעדתֶא ּוָדבעופ

 :םיִרְׁשִל םָהיֵתֹונְב-תֶאְו .םֶהיֵנְּ"תֶא ְְִָּּז
 יבצְעל ּוחְּבֶז רֶׁשֲא םָתיֵתֹונְבּו םֶהיֵנְּביםּצ יִקָנ םָד ּכָּתְׁשנצ

 :םיִמָּּב ץֶרָאָה ףְגֲחָּתנ ןעַגְכ
 :םָהיִלְלעַמְּב וניו םֶהיֵׂשְעַמְב ָאָמָטופ
 :ֹותָלֲחַנ"תֶא בֵעָתְיַו ֹומֲעְּב הָוהְי ףָא-רַחּיופ

15 prps ןורָז* cf 6 et ua ,20 | 20 Tiq Soh pro ודב 6% 31 דףע 0650 
00700, al 6טדשצ || 25 nonn MSS אלו | 1 ץיִפָהְל cf Ez 20,23 || 29 6MSS 

 6 Hie 5 ּוהּוסיִעְכִיַו | 32 * 65 והו-- | ל 5 עַרִיַו | 33 1? הֶרֶמֶה | 36 תסתמ

prb glהו | 38 ** ‘ MSS 



993 106,41—107,16 PSALMI 

 :םָהיֵאָנְׂש םֶהָב ָלָׁשְמִַו םִיֹוגידְִּב םנתיי
 :םֶדָי תַחַּת ּועְנָּכַו םֶהיִבִיוִא םּוצָחְליו

 :יםָגֹועּב וכמי יםָתָצעב ּוָרמִי הָּמֵהְו םליפנ תובַר םיִמָעְפִ |

107 

 :םֶתְּנְרתֶא ועָמָשְּב םֶהָל רצַּב יאָר
 :יוָדְסֲח בָרּכ יםָחָּנִיַו ּוָתיִרְּב םֶהָל רכזי
 מש יֵנְפָל םיִמֲחְַל םֶתֹוא ןָתיו5

 es ed שה ףשרק .םשל תודוהל
 םֶלושָה דַעְווםֶלועָה" ןמ לֵאָרְׂשִי יהא הוה ורב 5

 פא םעֶהלְּכ רֶמְָו
 יהל
 ישימה רפס

 :וִּדְסַח םָלּועָל יִּכ בֹוָט"יִּכ הנהיִל ודה
 :רָצְדדיְמ םֶלֶאְּג רֶׁשֲא הָוהְי ילּואָּג ּורָמאָי
 :םָיִמּו ןופְצִמ | בֶרעמְמּו חרָזִמִמ םֵצְּבִק תֹוֹצָרַאַמּו

 ּואָצָמ אל בָשּומ ריע יְּרְּ מיי רָּבְדְמַב עת

 :ףָּטַעְתִת םָהָּב םָׁשְפֹנ םיִאַמְצםּג םיִבָעְרַ
 :םליִצִי םֶּהיִתוקּוצְמִמ םֶהָל רַצַּב הָוהְי ד לֶא וָקֲעְצפ
 :בשומ ריעדלָא תֶכָפ .הָרָׁשְי ְָרָדְּב םכירדיוז
 :םָרֶא נבל ויִתואְלְפַנְו יִדְסַח הָוהיל ווי
 :בוט-אָלַמ הָבַעְר שָפְנְו הקקש שָפָנ ַעיִּבָשָהדיִּכ

 :לֶזְרַבּו ינע יִריְסִא תֶוָמְלִצְו ףשח יִבָשְיּוס
 :ּוצֲאְנ ןוילע תַצֲעו  לֶאדיִרָמָא ּוְרָמַהְדיִּיי
 :רזע ןיאו לכ םבל לַמַעּב ענָכּיוי>
 :םעיִׁשֹוי םֶהיֵתֹוְקְצַמַמ םֶהָל רַעַּב הָוהידלֶא ּוקעֶזיוי

 קני םָהיִתָרְֹוִמּו תנו ֶׁשֲחִמ םִאיִצְחיי
 :םָרָא גְבַל ויִתואָלְפַנְו וָנְסַח הָוהיל ודי,
 :עַדג לרב יָחיִרְבּו תֶשָחְב תֹוָתְַּד רֵּכְׁשְִכפ

cf Lv 26,39 | 44 IMS GAA +51 ּוקמיַו  | prb gl43 51 ₪ ּותַצַעַב | לל  
1Ch 16,353¢ וויִרְסַח | 47 =  mlt MSSאו || 45 ° 3 םַחְנַו | ל א ודסח, 0  

ante 107, |ונעשי יַהְלֲא | * 0 +-ּונְליִצַהְו | 48 * 3 116 +-ןַמָא | ל >8; 6  
 Ps 107, 3 prps ןיִמיִמ | 4 +1 יעת 4 16. 23 | ל 1 ךְרֶד 6 טצק , 6 65 | 8 6

 136 וָדְסַח, 3 ורְסַח | 12 6 עַנָּכו | 15 ו 8



 994 םילהת 43—107,17

 ּנעְתַי םֶהיֵתְנֹועמּו םֶעְּׁפ ְּךרִָּמ םיִלוָאיז
 :תָנמ ירעשידע עיגול םֵׁשְפנ בעת לְכֲאלָכ
 :םעיִשוי םֶהיֵתְֹקְצְּמִמ םֶהָל רֶצּב הָוהְילָא ּוקֲעְזַופ
 ָתֹותיִחְׁשִמ טלי .םֶאְפְרִיְו ּורָבָד חלש
 :םָרֶא נבל ויִתואְלְפַנְו וְסַח הָוהיְק וויי
 :הָּגרְּב וישעמ ּורְפסיִו הָדֹות יַחְבַז ּוחְּבְְיַו

 6 :םיּבַר םִיָמְּב הָכאָלְמ ישע תּנָאְּב םיַה ידְרו 6
 6 :הָלּוצְמּב ויָתֹואְלְפַנְו הָוהְי ישעמ וִאָר הָמה
 6  ויִלָּג יםַמֹורְּתַו הָרָעְס חור ידַמֲעיו רמאלו5

 8 :נְנּומְתַת הָעְרְּב םָׁשְפַנ תֹוָמֹוהְת ּוָדְרִי םִימָׁש כי
 < :עְלּבְתִּת םֶתְמְכַחלְכְו רכש ועוני ּווחְייז
 :םָאיִצוְי םֶהיֵתְקּוצמַמּו םֶהָל רצְּב הָוהְיהלא ּוקעְצו=
 :םָהילג ּוׁשֲחָיַו הָמָמְדִל הָרָעְס םֶקְיפ
 :םָצְפָח זֹוֵחְמ"לֶא םַחְנַו וקְתְׁשוהיִכ ּוחְמְׂשִו
 :םָרֶא גבל ויָתואָלְּפַנְו וסת הָנהיִל וויי
 :ּוהּולְלַהְי םיִנָקַז בשומְבּו םַע"לַהְקַּב ּוהּומְמֹּוריִו +

 :ןואָמִצְל םיפ יאָצֹמּו רָּבְדַמְל תֹורָהְנ םֵׂשָי
 :הָב יֵבְׁשי תעְרְמ הָחַלְמִל יֵרְּפ ץֶרָאי
 :םִיָמ יִאְצִמְל ה'צ ץֶרָאָו םִיָמ"םנאַל רּבְִמ םׂשְ
 :בָשומ ריע ּונְנוכיו םיִבַעְר םָׁש בָשויַו*

 :הָאּובְת יִכְּפ ּושָעַיַו .םיִמְרְכ עטו תודָש ּוָעְֶזיַוז
 :טיִעָמְ אָל םֶּתְמָהְבּו רֶאָמ ּוָּבְרִיַנ םֶכְָבְיַו

 :ןונְיְו הָעְר רָצַעִמ ּותְׂשיו ְּטֲעְמִיופ
cְךָרָד-אְל ּוהָתְּב םֶעְתִיַו םיִביִדְנ"לַע ּדְּּב ךפשי: 

 :תֹוְחָּפְׁשִמ ןאֿפ םֶשיו יִנועָמ ןויְבָא בגשיו
 :ָהיִּפ הָצַפָק ק הָלְוִעלָכְ וחַמַשיו םיִרָשִי וָאְרוּצ*
 :הָנהְי יח נובו :הָלֲארַמְׁשְִו םָכָח"יִמ

17 crrp; IMS ,םהיליוא 65 GvreAdBero ;02%00ד prps םיִלָלַמִא vel םילוח | 

  invers) | 24 pl(ב  | 2r ut 8 | 23—27 sic 41םַטְלַמי)  )a1םֶתִיַח תַתַׁשִמ | 20
MSS הֶׂשֲעַמ | 25 * 6 Hie --דמעינ |” 656 םַמ | 26 frt dl | 27 plMSS וגחי 1 
ft HN! | 29 1 prb c 8 םִיַה ִלַג | 30 1 frt Jpn | 31 8 | 37 ftdl | 1 
 ב  40 frt add cf 111 12,21. 24, vel trsp ante 39ט |  frt vb excםיִצְרע ?

5 | 43 1 6 Hie S ln. 
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 :דְוָדָל רֹוִמְזִמ רישי 8

 יםיִהְלֲא יל ןֹוָכָנ
 :ייָדובְּכְףַא הָרְמזַאוי הָריִשֶא
 רַחָׁש הָריִעֲא רֹונַכְו לֶבָּגַה הָרּוע
 :םיִמָאְלַּב יְְּרּמזַאַו יהָוהְיםיּמעְב ָּךדֹוא
 ְָּתִמַא םיִקְתְׁש-דעְ סח םִיָמְׁש-לעֶמ לוָדְנְיכ5
 ְָרובְּכ ץֶרָאָה"לְּכ לַעְו םיִהְלֲא םִיָמָׁשלַע הָמּור

 :ונָנַעַו ָךְניִמְי הָעיִׁשוה ְּךיִדיְִי ןּוצְלֲחַי ןעמָל
 ּדמֲא תּכָס קָמַעְו םכש הָקְלחַא הֶולַעֲא ושב רבּדוםיִהלֶא
 :יִקְקְחְמ הָדּוהְי .ישאר זוַעָמ םִיַרְפָאְו הָשַנְמ ילורָעְלג יל
 :עָעורתֶא תָשְלּפדיִלַע * יִלַענ ךיִלָשַא םודָאזלע | יִצְחַר ריִסובָאומי
 :םּוָדֲא-דַע ייִנֲחְנ יִמ "רָצְבִמ ריע יִנְָבַי ימי
 :ּוניִתאָבְצְּב יםיִהלֲא אָּצָתאָלְו ּנָּתְחַנְז םיָהלֲא"יאְלֲהי

 :םָרָא תעּושת אושו רֶצמ תֶרוֲע ּונֵקהבָהי
 :ּוניִרְצ סּובָי אּוהְו ליָח-הָׂשֲענ םיקלאָּבי

 רֹוָמְזִמ ודל חֶצְנְמלי 9
 ׁשֵרֲחָּת"לַא יִתָלַהְת יהלֶא
 :רֶקְש ןֹוׁשְל ית ּורְבּד ּוחתְּפ יִלָע 'הָמְרָמיִפּו' 'עָשְר יִפ יִּי
 :םָּנִח יִנּוְמֲחְליַו יִנּובְבְס הָאְנַש יִרְבְדְו
 :ּהלְפְת ינַאְו יִנּונְמְשי יִתְבֲהֲא"תַחּת
 :יִתְבַהֶא תַחָּת הֵאְנְשִ הָבֹוט תַחּת הָעְר יל יומישוי

 :ונ יִמידלע דמעי ןטַשו עשר וילע דקפַה
 :הג אט הֶיְהִּת ּותָלְפְת עֶׁשְר אצִי ֹוטְפְׁשַהּבל

 :רֶחַא חק ֹוְּדִֹפ םיִטעֶמ ויָמיויָה
 :הָנָמְלַא וּתְׁשֲאָו םיָמּותְי וָיְנְבדּויָהְי

Ps 108, r pc MSS ?א | 2 * ins 6 5MSS 63 ִּבִל ןוכָנ cf 578 || לל 4 
ad 57,850: 1115 כדתֶא' ‘NI; 1MS 6 68 ;ִכְב 'או' nonn MSS + ,יִדּובְכ הֶרּוע 

 ₪ 57 41 [ | 5 16 8,זס  6 pc MSS 6יִרוּגָכ הֶרּוע | 4 * 57,זס יִנדַא | ל + 115
 ּונָנעַו 0 טציִנֵנעַ 61607 | 8 1115 הלעאו  | 6 dl | 6 5712 | 7 Xדע :57,1
6 dwwerigouar, cf ad 608 | g * mlt MSS 68 Hie יִלְו cf 609 || * cf ad 
60,9 || zr * pl MSS רזצַמ cf ad 6o,1r || ל 1 יִנָחְבִי | 12 * nonn MSS 6 6 2 
  | ** ? dl | > 63עֶשְר  <6MSS, cf ad 60,12 | Ps rog, 2 *1 ftהָתַא | ל +
Hie iפַּת vel nִּנָפֹת | 4 1? םֶהָל יִתְלַפִת cf 5 | v5 ₪ dl )g) | * ft 

 ות? יִהָת.  cf 5 | gובישיו



  I109,10—II0,1םילהת | 9%

 :םָהיֵתֹוְבְרְחַמ יּׁשְרָרְו לָאְׁשְו ויְְב ּועּובְי עוני
 :ְעיֵגְי םיִרָז ּּוָביְו ֹול"רְׁשֲאלָכְל הָׁשֹונ ׁשֵקנְייי
 :וימותיל ןגוח יִהְידלַאְו דָסֵח ףשמ וָלְיִהְיְלאיי
 :יָמְׁש חמי ירַמַא רָרְּב תיֶרְכַהְל ֹותיִרֲחֲאיַהְייי
 :חַמּתהלַא ומא תאַּטַחְו יהָוהְי-לֶאי ויָתֹבֲא ןוע רָב

 :'םֶרְכַז ץֶרָאמ יתָרְכְִו דיִמָּת הָנהְי"דְגנ ָָהי
 דָמֶח תוָשַע רכְז"אָלורֲׁשֲא ןעייֿפ

 :'תתומל בָּבִל יהאְכִנְו ןֹיְבֲאָו יִנָעְשיִא ףּדְּ
 :רנָמִמ 'קְרּתו הָכְרְכַּב ץִּפֶחְדאלְו ּוהָאֹובְּתַו הָלָלַק בָהֶאְיַו יז
 ובְרְקְּב םומכ אֵבָּתו בכ הָנָלְק שבלי

 :ויָתומְצעְּב ןָמָשכְ
 :ָהָרָנתַי דיִמָּת תֹוַמְלּו הָמְעַי דָנָבְכ וִניֵהְּתיט
 :יׁשְפַנ-לַע עֶר םיִרָבְּדַהְו יהָוהְי תֶאְמ יֵנָמְׂש תֶלעְּפותאָז=י

 לבְוָמיִּכ יִּדַמְׁש ןַעָמְל יִּתַא-הֵׂשֲע יָנֹדַא הָנהְי והֶּתֶאְוי
 :יִנליִַה ָךֶדְסַח

 :יִּבְרָקְּב לַלֲח יֵּבַלְו יֵכְנֲא ןיְבֲאְו יִנָעדיִבְ

 הב יּתְרֹעננ יִּתָלְהנ ותוְנּכ לכ
 :ןְמָׁשִמ ׁשֵחּכ יִרָשְבּו םֹוָצַמ ּולְשָכ יֵּכְרְּבי
 :םשאר ןּועיִנְי יִנּואְרַי םֶהָל הָּפְרַח יִתָיָה נא
 ְָדְסְַכ ינֲעיִׁשֹוה יֵהלֲא הָנהָי יִנְֶזְע
 :ּהָתיִׂשֲע הָנהְי הָּתַא תאָז ְּךְיייִּכ ּועְדיְו
 :חָמְׁׂשִיְךֶדְבעְו ושביווומקי ְּךְרֹבְת הָּתַאְו המהולל

 :םֶתְשְּב ליִעָמַכ ּוטַעְיְו הָמְלָּכ יִגְמֹוָש ּושְּבְלי
 ּוכְלִהַא םיּבַר ךוְתְבּו .יִפְּב דָאְמ הָיהְי הָדוא
 :ושְפַנ יֵמְפְׂשִמ עיִׁשוהְל ןוְְבָא ןיִמיל דמַעְו -יִּכי

 רומָזִמ דֹוָרלי 0

 יניִמיִל בש ינדאלוהָוהְי םַאְני
 זס * ?dl |” 1 6 6 ושרגי | rr 1 ft WBN) cf 6 Hie (scrutetur), al שקבי

Plc pl MSS 6 Hie 1b |שקנ | 13 *1 6 6 דָחֶא |  cf arab1? שקני  
GAתַרָּכִ ן 6% ₪ רכז | 6  prb 61 6 5 || 15 * 2MSS 6 Hie14 *°  

 Hie אָכְנּו ft) הכנ Var pr אכנ) | * 3 nm? | r7°1c 6 116 'תּו | *16 6
 Hie 'תֶו Gai in 18) | > ft dl | 20 °° dl? | 21 °° prb 2 vbb dl || ל 16 6 בוטָּכ|

22 1 prb 6 65 ללוח (abn) | 25 ftdl | 26 pc Mss nN; ftvb exc | 
28 = lc 6 ושבָי ימק | 31 1 ft ויטְפשְמ vel bs | Ps 110, 1 * mtr incrt. 
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 :יְּדיָלְַרְל םִדֲהְּחיִבְיָא תיִׁשָא-רע
 :יִבְיִא בֶרָקְּב הדר ןונצִמ הָוהְי חלשו נע המ
 ךליח םְִּב ּתֹבָדְג יָמַע

 :יִּדתְרְלַי "לט ל* ירָחְׁשִמ םֶחָרַמ שֶרְקה"יִרְדַהְּב
 םַּתָנִי אֹלְוו הוה עֶּבְׁשְנּצ

 :קֶרָציִּכְלַמ יִתְְבְצלַע םלועל ןָהֹ"הָּתַא

 :םיִכָלִמ אויב ץַחָמָּךְיִמְלע יא
 :הָּבַר ץֶרָא-לע ישאר ץֶחָמ "תיוג אָלְמ םווגּב ןי5ְ
 :יׁשאְר 'םיִרָי ןפ- לע יהָּתְשִי רהב לַחּנִמ

5 mlt MSS ¥ Hie 

 הי ּולְלַהי 1
 בֶבָללָכְּב הָוהְי הָדוא
 :הָרעְו םיִרָשָי דֹוסְּב
 הָוהְי ישעמ םיִלדְג>

 :םָהיֵצַפֲח" לכל םיִשּורְּד

 לָעַּפ רֶדְְָדדה
 :דַעָל תֶרָמֹע ותָקְדִצְו
 ויָתואְלְפִנָל הֶׂשֲע רכז

 :הָוהְי םּוחַרְו ןּונַח

 ויָארל ןֶתָנ ףֶרָמ
 :ֹותיִרְּב םֶכֹועְל רכז
 וִמַעְל דיִּגַה וישָעַמ חב

 :םִיֹוג תַלֲחנ םֶהָל תַתָל
 יטַפְׁשִמּו תַמָא" ויִדָי יישעמל

 םלעל 5 םיקּומְס
 :רֶשָיְו תָמָאְּב םיושע

 ז ל ל 9MSS> | 2 63 'ךו, קז5 הָדְר | 3 * 6AE מע |
 יִררַהְב Gt ise | > ‘EBp® uecdaap 3 רחָשִמ ; 8% dittogr  | 5 >6 || * "קל
 6ג656%%, ק1 MSS 68 ַָּּתְדְלי; קז ךתדלי . . .רחשמ קזקs ךְלָמְל ְּךיִּתְחְׁשִמ

*'AE Hieהוהי | 6  MSS1תְרְבִּד, 23155 תַרְבּד | 5 קו  MSךיִּתְדָלְי | 4 םספמ  
 תֹויִאַּג | ל 115 ישאר 6 םיִשאָר | 7 *> קזק הקשי םֶמָדַּב םיִלָחְנ | ל 61585 8
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 לָכְּב | 7 * קו MSS Hie 3 המ | * ל frit unum vb dl | 8 1 6 Vrs ר[.



 985 םילהת 10

 ומעְל חַלָש ו תּוָדַפִפ (פ)

 ותיִרְּב םֶנעָלהְוִצ ₪
 :ומש אָרּונְו שודק ₪
 הוהְי תַאְרִיו"הַמְכָח תישאר ר)

 'סָהיִשָעְלְכָל בֹוָמ לָכְש ₪
 :דעְל תֶדָמע ותָלָהְּת (ת)

 וה ּולְלַהי 2
 הָוהְיתֶא אֵרְי שיִא-יִרָשַא (א)

 :דֶאְמ ץַפָח ויָתוְצְמְּב ₪
 וערז הָיְהִי ץֶרָאְּב רובע ₪
 ְָרבִי םיִרָשְו רָּד ₪
 וִתיִבְּב רָשְעְו-וִהּי ₪
 :דעֶל תֶדָמַע ותְקְדַצְו ₪0

 םיִרָשְיַל ירא ּךֶׁשֲחַּבי חַרָ ₪0
 :"קיִדצְו םּוחְרְו ןָּּנִח ₪
 הָוְלַמּו ןנוח שיִא-בומ5 ₪)

 :טָּתְׁשַמְב ויִרְבְד לָּכְלכְי 0
 טומיחאל םֶלועָלְדיִּכ6 ס)
 :קיִדצ הָיַהְי םֶלוע רֶכוְל ל
 אָריִי אֶל הָעְר הָעּומְׁשִמ (מ)

 :הָוהיִּב תָמְּב ובל ןוכְנ ₪
 אָריִי אָל ובל ּךּומְסא ס
 :ויָרָצְּב הָאְרַײרׁשַא דע ש)
 םיִנֹויְבֲאָל ןתנורנַפפ ₪
 דַעָל תֶדְמַע ֹותָקְִצ ₪

 דֹובָכְּב םּוְרֶּת ונרק

 סָעָכְוו הֶאְרִי עָשֶרי 0
 סָמָנְו קחי ויגש ש
 :דבאת םיִעָשְר תֹוַאַּת (ת

 זס * prps תעד cfPrv 1,7 || > 6 Hie 5 prb Wy | Ps 112, 2 * prps ריִּבָג |
ft! IT cf Sir 49,9 | 6 prb41 | ל ₪ ן 01 | 5  vbל ? 61 | 4 ** 6% טמטנמ  

cf 111 813; Prv 10,28.1 תוקת  dl vel posta trsp | 7 frt dl | 0 ? gl || ro prb 



18 PSALMI 999 

 :הי ּוללַהי 5
 :"הָוהְי םש"-תֶא ּולְלַה הָנהְי יָרְבַע ּולְלַה
 :םלועדדעו הָּתַעַמ ְּךָבְבְמ הָוהְי םַש יהי
 :הָוהְי םש לֶלָהַ ואובְמדדע שָמָשתַרַזְמִמּ
 :ודובּכ סשה לע הוהְיוםִיג-לָּכ"לע םָרּצ

 5 שב תיל יליפשמה
 :ןווְבָא םיִרָי תפְׁשִאַמ לָּד רֶפָעַמ יִמיקְמז
 :'ִמַע ּיָביִדָ םע םיִביִדְגְדםֶע" ייִביִשְוֶהְלל

 הָחַמָש יםיִנְּבַה-סֲא תִיְּבַה תֶרְקְעו יִביִשוְמּפ
 :*היוללַה

 :זעל םעַמ בקעי תיִּב םִיָרְצַּמִמ לֵאָרְׂשִי תאָצְּבי 4
 :ויַתולָשִמִמ לֵאָרְׁשי שקל הָדּוהְי הָתְיָה>

 :רֹוִחָאָל בו ןּוריה סע הֶאְר םִיה
 :ןאציִנָבְּכ תֹועָבָּנ םיִליִאְכ ּוָדָקָר םיִרָהָהי
 :רֹוחָאְל בֶפִּת ןריה סּוְנַת יִּכ םִיַה ךֶלהַמ

 :ןאָצייִנְבְּכ תועְבָ םיִליִאכ ּודְקְרִת םיִרָהָהי
 :בקעי ַּתֹוָלֲא יגפלמ ץֶרֶא יִלּוח ןּודָא יִנָּפְלְמ
 יד ׁשימָלַח םִיָמְְנַא רּוצַה יִכְפהַה

 -לַע ּרְסה-לע דוְבָּכ ןִּת משל יִּכ .ּונְלאל הוה ול אָלי 119

 ְָּתִמַא :םֶהיִהְלֶא אָנ-הָיַא | םִיוגה ָּרָמאְי הָמְל
 :הָשָע ץפֲחרׁשַא לָּפ םִיַמָׁשב ּוניָהלא
 :םָרֶא יֵדְי השעס | בָהְזְו ףָסָּכ םֶהיֵּבֲַע
 :ּואְרִי אָלְו םֶהָל םיגיַע :ּורְבדי אָלְו םֶהָכ" הפ
 :ןּוחיִרָי אָלְו םֶּהְל ףַא ּועָמשְי אָלְו םֶהָל םיִנְזֶא

 :םֶנורְנַּב ּוגָהְידאָל וכלה אָלְו :םֶהילְגַר ןושיִמי אלו 'םֶהיִדְיז
 :םֶהְּב חטְרֶשא לָּכ םָהיִשָע ּויָהְי םֶהּומָב

inw, | 6 = frt post sa685מ | ל-ל 6955  ‘EBp®םיִדָבַע ,  Ps 113, 1° 650 Hie 
cf1S2 ,8 | © prps7 15 28 םיִקַמ | 8 = 68 116 ֹוביִׁשֹוהְל | ל-ל >5 3;  | rsp 

 םיִבידְנ |%5םע d*9| 6 ה |? 6 ante 1141 | Ps 114, 7 Vrs 600\600מ
contremescit || Ps 115 pl MSS 60 Hie 5 6 Ps 114 conjg || r mlt MSS Vrs 

praem | || 4 6 Hie 3 ra eiowAa דשצ 60עשצ cf 135,15 || 6 8 (135,175) §ף | 

7 6 Hie 61006א éxouow, 76006 6. = םֶהָל ut 5sq. 



 ₪00 םילהת ז15,9-

 :אּוְה םֶּנְגְמּו םֶרֶזְע הָנהיִּב חַמְּב לאְרָשְי
 :אּוה םָגִנמּו םָרָזַע הָוהיִב ּוָחְסַּב ןרֶהַא תב
 :ןִרַהָא| | אה םֶגְנָמּו םֶרָזְע הָוהיִב ּוָחְסּב הָוהְי יִאְרִיי
 תִּב-תֶא רבי לֶאְרְשַי תִיְּבדתֶא ַּרָבָי בי ּונָרְכְז הָוהְייי
 :םיִלֹדְּנַה-םע םיִּנָטְקַה הָנהְי יִאְרִי רבי
 :םֶכיִָּבלַעְו םָכילַע םכילע הָוהְי ףסיא

 :ץֶרֶאְו םימָש הָשע הָוהיל םֶּתַא םיִכּורְבי

 :םֶדָאיִּנַָל ןַתְ ץֶרֶַהְו הָנהיל םִימָש םיָמְשַהְי
 :הָמּוד יִדְרַידְלַּכ אלו ּהָידּולְלַהְי םיִתָמַה אליל

 םֶלּועְדדִעְו הָּתְעַמ ה רבְנוּונָחְנַאְוי
 ;'הָיּולְלַה

 :יִנּונַחִת ילוק-תֶא  הָנהָיועַמֶשְוהּכ ייֵּתְבַהָאו 6
 :אָרָקא יַמיָבּו יָכ וָנְזֶא הָמְהְיְכ
 :אָצְמַא ןֹונְנְו הָרְצ יֵנּואְצִמ לאש יֵרָצִמּו תֶוָמ"יֵלְבָח יֵנּופָפַא
 :יֵׁשְפַנ הָטְלַמ הוהְי הֵנֲא אָרְקֶא הָיהיםַׁשְבּוצ

 :םָחַרְמ וניהלאו קיּדַצְו הָוהְ ןּונַח5

 :עישוהו יִלְ יתלפ הָוהְי םיֹאְתּ משי
 :יִכְְלָע לָמָג הָוהְיְדיִכ :יִכְָחּונְמְל יִשְפַב יבּושל
 :יַחָרִמ "ילְנְרתֶא 'הָעְמּדְְִמ יניע-תֶא תֶוָּמִס יִשְפִנ יִתְצַלַח יב
 :םייַחַה תוצְראְב הָזהְי נפל ךלַהְתַאְ

 :דָאְמ יִתיְנָע יֿנֲא | רבא יִּכ יִּתְנַמָאָה
 :בּכ םֶרֲאָה"ִלְּכ .יִזְפָחְב יִּתְרַמֲא יִנֲאיי
 :יִלֲע יֵהֹוְלּומְנַּת-לַּכ הָוהיִל ביִׁשֲאהָמ
 :אָרְקֶא הָוהְי םֵׁשְבּו אָשֶא תועּושי-סוכיצ
 :יומע-לָכְל אָנהֶדְנְנ םֶלָשַא הָוהיל יַרָדְניו4

 וידיִסָחל התה | הָנהי יניעְב רי
ro lc 58135,19 | ל 1 6 3)6( חַטָּב |  g * 21MSS 68 praem D3 cf 12 et 

Zvres | > 6 Hie ante 116, I | Ps 6,ּוחַמַּב | זז 16 63 ּוחָמַּב | 18 * 6 + ו  
 ז * קז ךיִּתְבַהַא, גז שי יִכ הוהי 'א | * קזט 16 6 116 3 לוק (ץe1 ילזק) |

sicידצמו | 6  DQ: | 3 prps6 1? יי MSS 6. év raig Auépaig 0000 S D3;2  
>S, 84 2 vel55 ץלַח | ל-ל + Hie1 קזס םיִאָתְּפ | 7 5 יִכָח-- 68) | 8 * 6  

ps 6 Hie ovum3 יִלְגַר | 9 56,14 רואְּב | 0 ת Hieיניע | 56  Var | 5 6 Hie 
inchoant (19MSS v 12); 6 praem AAAnAovuia; hic vs prb crrp | *1 ? די' | 

 . ‘A Hie J] | 14 °° 6* 3 recte om, cf 18 | 15 1 frt IDRזז



116,16—I18,17 PSALMI זס 

 'דדבע ינאי הָוהְו הָגֶא
 :יִרָסוְמְל ְתָחַּתַפ ֶתְמַאְְִּב ְְֶּּבַע יִנֶא

 :אָרְקֶא הָוהְי םֵׁשְבּו הָדוּת חבָו חַּבְזֶאֶליז
 :ומֲע"לָכְל אָגהַרֶנֶב םלשא הָנהיל יִרָדָנ*
 םֶלָשּורְי ייִכָכותָּב הֶנהְי תיֿבותֹורְצַחְּבפ

 :*הידּוללה
 :םיִמָאָהְלָּכ ּוהּוחְּבִש םִיוִּדלָּכ הָונהְיְתֶא ּולְלַהי 7

 םֶלעל הָוהְייתָמאְו .ְּסַחּוניִלָע רַבָג יי
 : ּהָיּולְלַה

 :ּוְּסַח םִלֹועְל יִּכ בוטדיִּכ הוהיִל וךוהי 8

 :וּדְסַח םֶכֹועְל יִּכ לֶאָרְׂשִי אָגירַמאְ
 :וָּדְסַח םִגּועְל יִּכ ןְרֲהַא-תיב אָנּורְמאי
 :וְּסַח םועְל יֵּכ | הָנהְי יאְרו אָנּורְמאְּ

 :הָי בָחְרָּמב יֵגָנְע | ּהָי יִתאָרָק רצַּמֲהְןִמ5
 :םֶדֶא יל הָשְעְיְדהַמ אָריִא אֶל יל הָוהְי
 :יִאָנְשִב הָאְרֶא יאו יָרְזְעְּב יל הָוהְי

 :םָדֲאְּב ַהֹמְּבִמ הָוהיִּב תוסַחל בוט*
 :םיִביִדְנִּב ַחַטְּבִמ הָוהיּב תֹוסֲחַל בוט

 :םֶליִמִא יִּכ הֶוהְו םֵׁשְּב יִנּבְבְס םֶווגלְּכי
 :םלימָא יִּכ הוי םשְּב יִנּובְבְסְנ ינוב
 :םליִמא יִּכ הוהְי םָשְּב 'םיִצוק ׁשֵאְּכ ּוכֲעְּד םיִרבְדַכ יִנָּּבַסי

 :יִנָרָזָע הָנהיַו לָּפנִל יִנָתיִחְד הָחְּד
 :הָעּושיִל יִליַהְיְ = ּהָי תֶרָמזו יָנְעיּ
 םיקידצ יִלָהְֶּב הָעּושיְו הָּנְרילוק

 הֶשָע הוהְי ןימי" הָמַמּור הָוהְי ןיִמָי< ליָח הָשָע הָוהְי ןיִמָ
 :ילוֲח :ּהָי יֵׂשֲעִמ רַֿפסַאֿו הָיְחֶאיִּכ תּוָמָאדאָליל

ante 117,1 |1359 | ל >5, 6  cf1? יִכּותְּב  * prb crrp || ° <65 | rg16 °°  

 Ps 117, 2>$, 6 ante 118,1 | Ps זז8, 2 * 6 + תיב 6 115,9 | ל 6צ 2. 3.4+-יִּכ
rAaruguov;av 5הָיְבַחְרַמַב, 6 66  sic 8 6 Hie 306, mlt MSS Eddבוט | ף  

 nonn MSS nov ps inchoant | 6 65. יִרעְב cf 7 | זס D prpsל'פַא | 12 * 6
 xnpiov, kai 656א000מסש 1 ₪1 V3 גנוד; prps post גָנוד ins 'א יִּכ " םֶשַּב |

sic IMS et Vrs ]יִתיחְדִנ | 14 = יִתְרִמְזְו,  ft 6 6 Hieב | 13 1 pP'5 6  
16 5 65 + me; Hie excelsa || °° ₪ 6 6%55 dl || r7 mlt MSS הָשָעַמ . 
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 1002 םילהת 119,15—118,18

 :יִנְנֲתְנ אל תֶוָמַלְו הי יֵנְרסִי ריי

 :הָי הוא םָביאבֲא | קֶרצ"יִרע יִלוחְתפי
 :וב ּואֵבַי םיקידצ הָוהיִל רַעְׁשַה-הְז>

 :הָעּוׁשיִל יִלייִהְּתַו .יִנָתיִנָע יִּכ דאי
 :הָנִפ ׁשֹאָרְל הָתְיָה םיָנֹּבַה ּוסַאָמ ןֶבָא=
 :ּוניניִעְּב תאָכְפנ איה תאָּז הָתָיָה הָוהְי תַאַמ*

 :וב הָחַמְׂשִנְו הָליִנְנ הָוהְי הָשָע םויה-הָז4
 :אנ הָחיֵלְצַה הֹוהְי אָּנֲא אנ העיִׁשֹוה הָוהְי אָנֲא5י

 :הָוהְ תי םָכּונְכַרֿב הָוהְי םשָּב אָּבַה רב
 ּונל ירָאו ּהָוהְיו לאל

 :ַחְּבְזִמַה תונרק-דע םיִתֹבֲעַּב 'גַחּורְסֶא

 :ָךֶמְמּוְרִא יהלָא  ָךֶדואְו התא לֵא5
 :וְָּסַח םֶלּוַעְל יִּכ  בוָמדיִּכ הָוהיִל ּוָדוהפ

(x) 9הָוהְי תַרֹותַּב םיִכָלְהַה ָרָדיִמיִמִת יֵרׁשֲא : 
 :ּוהּוְׁשְרְד בל לב ויִתדע יִרְצְנ יִרָשַא

 ּובָלָה ריִכְרְּב הְָוע ולעָפאל ףאי
 :דֶאְמ רָמְשל ףךיִלְקַּפ הָתִיּוצ הָּתַאּ
 ְיקֲח רֶמָשַל יֶכָרָד נכי יִלֲחַא
 :ךיִתְוָצְמדלְּכלֶא יִטיִּבַהְּב ׁשֹובֲאדאָל זאפ
 :ףקדצ יֵמְּׁשמ יֹדְמְָּב בָבַל רֶׁשיְב ְךְֹוֲאז
 :רָאָמ"רַע יִנֵבְזעתילֲא רֶמְשֶא ְּיִקֲת"תא*

 :ֶּרָבְרִּכ רמשל ּוֵחְרָאדתֶא רעהו הָמּבִפ (ב
 :ךיִתוְצְממ יֵנגְׁשּת-לַא ְךיִתְׁשַרְד יִּבְל"לבְּבי
 ְָכאְמֲחַא אָל ןעמל ךְתְרְמִא יִּתְנְָצ יְְֵּּביי
 :ףיקח יִנְרַּמַל הּוהְי הֶּתִא ךוְרֶּביי
 :ךיֿפיֵמָּפְׁשִמ לפ יּתְרַּפַס יֵתְפְשִּביפ
 4ןֹוה"לְּכ 'לעְּכ יִתְׂשַש ךיַתֹורע ךְרָדְּבי

 :ףיִתחְרֶא הָטיִּבַאְו הָחיׂשֲא ְּךיָדּקְפְּבי5
cf 6 'A Hie 5 | 25 nonn MSS novumתאלפנ  ft2ז 1? יִנָתַּנֲע | 23 1  

Ps 119,םיִבָרַעַּבל |  Jf | > vel26( | 27 * 1 >115 5 | ל 1?  ps inchoant (al a 

 8 trsp ? post רמשא | g p MSS ךיִרְבְדַּכ, M5: ךְרְבְדַּב  זא5 ףירְבְדַּבב עמ
 ךיִרְבְּב siמe כ | זז םספמ MSS 68 ףיִתרְמִא | 13 6155 3 ףקְדַצ | 14 * 8 'ש |

 b 1 frt לעמ 6( 7



PSALMI 1003ג 19,16--41  

 ְָרְבָר חָּכְׁשֶא אֶל עַׁשעְּתְׁשִא ְּךיָתְקֲחְּביֿ
 ְְָבְד הָרָמְׁשֲאְו היְחָא ְךְדְבע-לע לָמָגל
 ְָתְותִמ תּואָלְפַנ הָטיִבַאְו ןניִעלגפ
 :ךיִתוְצִמ יֵנמִמ רָּתְסַּת"לַא ץֶרָאְב יִכְנָא ָךנַפ
 :תַע"לָכְב ְיָמָּפְׁשִמ"לָא הָבֲאַתְל יִשְפַנ הָסְרנ
 :ְךיתֹוצַּמִמ םיִגשה יםיִרּרַא יםיִרְז ָתְרַעֶגי
 :יִּתְרְצְנ ְּךיתֹרֲע יִּכ וב הָּפְרָח ילעמ יל
 :ךיִקְחְּב ַחיִשְי ףרבע ּורָּבְדנ יִּב םיִרָש ּובְשַי 3
 | :יתצע יִשְכַא יעשעש ףיָתְרְעְםנ<
 :ךְרָבְדּכ יִנַֹח יִשְפַנ רַפָעָל הָקְבְּי
 :ףיקח יִנדָמל יֵננעֶּתנ יִּתְרַּפַס יִכְרִּדא
 :ףיַתואָלְפְנְ הָחיִׂשֲאְו יִנְניִבַה ךיִדּוקָפְִּדִרָד

 ְָרָבדַּכ ינמיק הָנּוּתַמ יִשְפִנ הָפְלָהי*
 :יִנֶָח ְּתָרתְו יִנָפִמ רֶסָה רֶקֶש-ְךִרֶהי
 :יִתיִוש ּףיִטְּפָשַמ יִּתְרָחְב הָנּומָאְרָרִ
 :יִנָשיִבְּתִלַא הֹוהְיְּיתֹוְדֲעְב יִּתְקְבְדִיי
 :יִּבִל ביִחְרִת יִּכ ץּוְרָא ּךיַתֹוצַמְרָדי
 :בקע הָנְרֶפִאְו יקח רב הָנהְי ינרוה<
 :בֶלילֶכְב הָּנְרמשֶאְו ףֶּתְרּות הָרֶצֶאְו ינגיִבַה
 :יּתְַפֲח ֹוביִּכ ךיַתוְצִמ ביִתְנּב יִנָכיִרְדַה5
 :עַצּבְלֶא לֶאְו ףיָתְוְִעְלא יּבָלַטַה
 :יניח ּבָרְדְּב אנש תֹוָאְרַמ יניע רְבְעהּז
 ְָתֶאְריִל רֶׁשֲא ְָּתְרְמַא ּךְֶבעַג םקה*
 :םיבוט ְךיֶמּפְׁשִמ "יָכ "יֵּתְרני רֶׁשֲאֹי יִתְּפְרַח רבה
 :יַנַח ְּךְתָקְדצְּב ְּיָדּקל יִּתְבֲאָּת הָגֲה+>

 ְֲּתָרְמִאְכ ךְתָעּוׁשְּת הָהְי יִִּדְסח יִנָאביִדיי 0

 2 כ)

 ₪" ד

 - ON ה)

 16 ml: MSS 65 Hie ףךיִרְבְּב | :7 וז MSS Vs ּךיָרָבָד | כ 5 מע 4
conjg | 22°lc6 'שַה  Hie4 םיִרָז 115 3 םיוג ]| 5 68 MSS39,13 | 21 *  

pl61 6 5 | 23 5 םיִעָשְר | 24 6 4-6 סואסושגטד6 טסט ] 25  prbלג | ל  Vrs 
 MSs 6 ּיִרְבְרַּכ 6 MSS ףֶיִנְרֶבְרִּב | 28 קו 2155 ּיִרְבְרִּכ , 455 6 'דָּב |
 30 prb 1 ית 6 יִתיִשָנ אל | 321? הָצְרֶא | 37 1 MSS ףיָכְרְרְּב עי

 2155 6 ףֶרֶבְרִּב 6 3.25 | 38 prps ךיִאריל | 39% >8 |? > 116 | אז +
 ְּּסַח יִנֲאֹביִו.

64* 



 14 | םילהת 1 19,42--9

 ? אשד
- 
- 

 (ח)

 (ם)

 huss יִּתְחַטְבִדִיִּכ רָבָד יפרח .הָגָעאְרצ

 | :דעֶר םלוֲעְל דיִמַת דתות הָרָמְׁשֲאְוײ

 יתד דפ יּכ הָכֲחרְב הָכְלהְתֶאְ
 :שוָבָא אָלְו םיִכָלַמ דג ְףיִתֹדעְב הָרָּרֲאוֿ
 :יֵּתְבֲהֶא רֶׁשֲא ְּךיָתֹוְצַמְּב עׁשעּתְׁשֲאְווז

 :ףיקְחְב הָחיִשַאְו יֵּתְבַהָא רֶׁשֲא ְךיֶתֹוצַמ-לָא יֿפכ אֵׂשֲאְפ
 :יִנָתְלַחְי רֶׁשֲא לע ְּךְדְבעְל בְּדיִרכְזפ

 :ינתיח ָּךְָרְמא יִּכ נֵנְעְב יִתָמֲחִג תאָז
 :יִתיִטְנ אָל ךְתֶרּותִמ 'דֶאְמִדַע ייִנְיִלָה םידזי
 :םֶחְנְתֶאְנ הָוהְייְלועַמ ךיִטְּפְשִמ יִּתְרְבז
 :ָךַתְרְת יזע םיִעָשְִמ יִנְתַוְחַא הָּפָעְלזי
 :יִרּוגְמ תיִבָּב ףיִקִח יִלּויָה תורָמָז
 ְתְרּות הָרְמְשֶאְו הָוהְי ךְמש הָלילב יּתְרְַז =
 :יִּתְרַצְנ ְךיֶדְּקִפ יִּכ יֵל"הָתְיָה תאז<
 :ךיִרְבּד רֵמְׁשְל יִּתְרַמָא הָוהְי יֵקְלֲח ל
 ְדָתְרְמֲאְּכ יִנָּגַח בל" לָכב ְךיִנָפ יִתיֵלֲח5
 ְיִתֹרֲע-לֶא יֵלְנַר הָביִׁשֲאו יֵכְרְד יִּתְבַׁשְחל
 ְיתֹוצִמ רֹמָׁשִל יִּתְהָמְהַמִתִה אָלְ יִּתְׁשֲחֹֿ>
 :יִּתֲחָבְׁש אָל ְּךְתָרּוּת יִנָרְע םיִעָשְר ילָבָתְ
 :דקדצ יֵטָּפְׁשִמ לע ךל תֹוָדֹוהְל םּוקֶא הֶליִל-תוצח

 ְיָרוקִפ יִרְמְשַלּ וארו רשַאלָכְל יִנֶא רבֿ
 :יִנדֶמל ךיקח ץֶרָאָה הָאְלְמ הָוהְי ךּרסַמ
 דנבר הָוהי ְּךְדבַעדםע תיִׂשָע בוט

la: 

 ימרמְׁש התרמא הָּתַעי גנש יִנַא הָנעֲא םֶרַמ
 :ךיקְח יִנדַמ ביִטָמּו הָּתַאדבוְטא
 :ךיִדּוקְּפ רֹצָאויבָלדלְבְּבי ינַא םיִדָז רקש יל ולפי

42 * 6 Hie 3 !יפרח | * ק MSS 68 ְּךיֶרָבּדְּב | 43 5-5 dl 6 5 | ? וי MSS 
 ְיֵטּפְׁשִמְל | 47 6+ דאמ | 48 = קזמ 41; 1 יִלַא קז 'צָמְ"לֶא | 49 69 ְּךיֶרָבְּד

 |  Govע6ןגסע  6* al ryיִנְְלֶא } ?|י >5 | 57 18 ךְרַבְּד,  | Rr 5ל רַב 3
  || 65 nonn 5יִנּורְוע  alיִנְתּוע,  | 6: pc 5יָניַח | 59 6 ְּךיֵכָרְּד 3 58

al | 6g 95 prb dl.ְךיִרְבְרִּכ | 66 קמ  



119,70-7 PSALMI . 15 

 :'יִתְעָשָעָש ךֶתְרּות יא םָּבִל יִבלַחַּכ שָּפָטִ
 :ְיִקַח דַמָלֶא ןעמל יִתִיְגְעיִכ יל-בוטזי
 :ףַסָכְו בֶהָז יפלאמ ּיִפדתַרוְת יל-בוטזי

 :ּךיִתוְצִמ הָדָמְלֲאְו יִנָניִבַה יִנְְּנוְכְיַו יִנּושָע ףִיָדָי 0
 :יִּתְלַחְ ררברל יִּ יּוחֲמְׂשיְו יִנּוָאְִי ךיֶאְרְי +

 :יִנָתיִּנע הָנּומֲאָויַטפְׁשִמ קָדצְיִּכ הָוהְ יעדי
 ְְָבעְל ךְתֶרְמאּכ יִנמִחְנְל ָךְּדְסִח אָניִהְו
 :יִעְׁשְעַש ךִתְרּותהיִּכ הָיִחֶאְו ךיִמחְר ינּואבילל
 :ךיִדְקְפְּב חיִשֶא נא יִנּותּוע רֶקָשְדיִּכ םיִדָז ּושָבְיַ

 | :ךיתדע ועְרַיו ךיִאְרְי יל ּובּושיזפ
 :שוְבָא אָל ןַעַמְל ְּךיִקֲחְּב םיִמָת בליה
 יּתְלֲחְ ףרבדל יִשָפַנ ּךְתַעּושְתְל הָתְלּבי

 יִנָמָחְִת יִתְמ רמאל ּךָָרמַאְל יניע לכ
 :יִּתְחְכְש אָל ךיִקִח רוָטיקְּב דאָנְּכ יתִיָהיכי
 :טָּפְׁשִמ יִפְדְרְב הָשַעַת יִתְמ ףְָּבַעְדיִמְי הָמַּכ*
 ְדֲתָרותְכ אָל רֶׁשֲא תּוָחיַש םיִדַז ילו
 :יִנְָזע יֵנּופָדְר רֶקָש הָנּומָא ךיִתוָצְמְילָּכ%
 :ךידקפ יִּתְבְעְאָל ינָאְו ץֶרָאָב יִנָּלּכ טַעְמּבז
 = זיפ תדע הָרְמֶשֶאְו יגָיח סח

 :םִיָמָשַּב בָצִנ ףֶרֶבְּד הָוהְי םלְועְלִפ (ל
 :דֶמַעְּתְו 'ץֶרֶא תְננוכ יִַּתְנּוְמַא רדְו רדר
 :ְיִדְבָע ילָּכַה יִּכ םויה* ּודְמִע ךיִטְּפָשַמְלי
 :יינֲעְב יּתְדְבָא זֶא יעשעָש ֶתֶרות לול:
 :יִנָתיִוח םָבִדיּכ ךיִדְקּפ חְֵּׁשֶא-אָל םֶלועְל
 :יִּתָשְְד ךיְּוקּפ יִּכ יִנעיִשוְה ינאְ-ְל
 :ןגוּבְתָא ףיתְדע יִנְדְּבַאְל םיִעָשְר ּווק יל
 :דֶאְמ ָךְתְנצִמ הָבָחְר ץֶק יִתיִאְר הָלְכִּתִילְכְלַ

 :יִתָחיִש איָה םויַהלָּכ ףָתְרּות יִּתְבַהֶאְהַמִז (מ)
plל  | ef cognoscentק יעשעש | 74 * 55 r1 6 65 בָלְחַּכ | ל קMS7ס *  

pl MSS 6 Hie 3 ‘yl, 10]עדי, 0  Kףט-- || 79  Hie6 ףיִרְבדל | 75  MSS 
 81 6-3 21 ָףיִר-- | 85 nonn MSS ‘na | 86 >5 | ףס * prbIְּךָתָרְמֲא | ל 1
 ? ץֶרָאְב הָנְנוּכ | סצ == 6 דַמע ּךֶטּפשַמְל | * קזקs יֵלְְּלַכְמ ּויָה | 95 8

 ּףתּודע | 96 Var? pr yp; al הָכאָלְמ

 AN כ)



  I19,98—125םילהת 1006

 :ילזאיַה םֶלועְל יִּכ ךַתוָצִמ יֵנֲמְּכַחַּת יביא
 :יל הָחיִׂש = ךיתונע יִּ יִתְלַּבָשָה ידמְלמלָּבַמ

 :יתְרָצְּנ ףידקפ יִּכ ןֶגובְתֶא םיִנקְּזְמּופ
 :ִֶּבִּד רָמְשִא ןעמל יָלְגַר יִתאלְּכ עֶר חַרָאלְּכמיי
 :יִנָתְרְוְה הָּתַאיִכ יִתְרְסיאל ךיִמְּפֶשִּמַמ יי
 :יִפָל שבדמ ֶּתְרָמִא יחל ְָּלְמַנ"הַמיצ
 :רקַש חַרא-לָּכו יִתאָנְׂש ןפ"לע ןֶנוּבְתֶא ְּךיָרּוקּפמוסצ

 ייִתְביִתְגל רזא 'ִּדְרבְד יִלְנַרָל-רנַיפפ (נ)

 :ףקדצ יִמָפְשִמ רמשל ,הָמְיְקַאְו יּתָעְבְשַב

 ְָרְבְרִכ ינוח הֶוהְו דָאָמ-דֲע יִתְינֲעַנז
 :יַנֵדמַל ְּךיַמָּפְשִמּו הָוהְי אָבהַצְר יּפ תֹוָבְדניפ
 :יִּתֲחָכְׁש אָל ְךְָרּותְו דיִמָת יִּפַכְב ישָפַנ ו
 :יִתיִעְת אל ךיִדּוקְּפִמּו יל חַּפ םיִעָשר ּונָתנווס
 :הַּמַה בל ןֹוׂשְׂש-יּכ םלועל = ּףיִתודע יּתְלֲחְנוו

 :בָקע סלע קַח תושָעל יִּבְל יִתיִטְניי
 יִּתְבָהָא ְךְתָרֹותְו יִתאְגָש םיִפַעְי יי (פ)

 :יִּתְלַחִי רב הָּתִא יִּנָגִמּו יִרְתְסי
 :יָהלֲא תֹוצִמ הָרְצֶאְו םיִעְרִמ יִּנָמַמ ּורּוס5
 :יִרָבָשִמ ינְׁשיִבת-לַאו היְחֶאְו ְּךִתָרַמֲאַכ יִנְכְמְס ייפ
 :דיִמָת ְךיֵקֲחְב הַעְׁשֲאְו הָעְׁשְנֲאְו יִנְדֲעְס ייל
 :יטָתיִמְרַּ רֵתְׁשיּכ ךיקחמ יםיגוש-לּכ ָתיִלֲחי

 :ְיֵתרֲע יִּתְבַהָא ןֿכָל ץֶרָאיעְׁשרלְב תּבְׁשַה םיִגיִסייפ
 :יִתאַרְי ךיִטָּפָשְמִמּו יִרָשְב ָּךְָחַּפִמ רַמְסי>
 :יקשעל יִנֲתיֵנַּת-לַּב קֶדַצְו טָּפָשִמ יִתיִשְָעַיי

 :םיִז יִנָקְשַעַידלַא בֹוָמל ךדבע ברע
 :ךֶקְדצ תֶרְמִאְלּו ךֶתְעּושיל לכ יניעי
 :יִנדְמַל ףיקַחְו ףּוְסַחְכ ךּרְבעְְע השעי*
 :ףיתדע הָעְדַאְו יִנְניִבֲה יִנֶאךְִבעו 5

 98 1 ft 6 rMS ךֶתְוַצִמ {| 99 8 ְּךִתּורֲע | :ס: ק! MSS עפ ְּךיֶרָבְּד [
103 5MSS 686 ףךיָתרַמָא | זספ * 1115 65 ילגרל || ל קו אפ יִרְבִד | >* 8 
eld | rxr 1 frt c Hie יִתָלֲחַנ | rx6 nonn Mss AS אָב' 1 Ir7 1 prb c Vrs 

 67% ע)

heב יב  

‘AE Hie (6 תְבְׁשִה) ּתְבַׁשַח | r2r 6MSS ny cfS cacy || :22 קזקפ ךךבד 



119,126—151 PSALMI 1007 

 א פ)

 — An ק)

 ְָתְרוִת ּורֿפַה הוהיִל תֹוָשֲעַל תי
 :זָּפַמּו בָהָזמ ךיָתוצמ יִּתְבַהֶא בלע
 :יִתאְגָש רֶקֶש חַרָא"לְּכ 'יִּתְרָשְו ילָכ יִדוַּפדלָּכ"ןָּבְדלַעי*
 :יִשָפַנ םֶתְרְצְג ןפדלע ךיתְוְדִע תּוְאְלְּפי
 :םיִיָתְּפ "ןיִבַמ ריִאָי 'ִיְרֶבְּד 'חַתַפ יס
 :יִּתְבֲאי ךיִתוְצַמְל יִּכ הָפָאְׁשֲאְו יִּתְרעֶפ"וֵפיי
 ְדָמְׁש יִבָהֶאְ טְּֿשַמִכ ֵנָנֲחְו ילֵא"הָגּפ
 זןְנָאלְכ יֵּב"טְלְׁשַּת-לַאו ךֶתְרְמאְּב ןֶכָה יִמָעָפי
 :ךיִדּוקְּפ הָרְמשֶאְו םֶדֶא קֶשַעַמ יג
 :ָךיִקֶחדתֶא נמל ָךֶּדְבַעְּב רַאָה ְּךינָּפי5
 :ָךַתְרּות ּוָרְמְׁש-אְל לע יִניֵע ּודרָי םימ"יִנְלפ 6
 דיפ רֶשָיְו הָוהְו הָּתַא קיו

 :יֶרצ דיר חש ית ינְתָתָמְצ
 ּהָבֲהַא ךדבעְו דֹאָמ ְּךְתָרְמֲא הָפּורְציפ
 :יִּתְחָכְׁש אֶל ד ףידקפ הָזְבְנְו יֶכֹנֲא ריעָציי

 :יעשפש ית נצ ומודרני
 :הָיִחֶאְו יִנגיִבַה םֶלּועְל ךיתודע קָדָאייי
 :הָרְצֶא יִקַח הוי יע בֶלְלֶכְב יִתאָרְקי
 :ךיִתְדְע הָרְמְשֶאְו יִנָעיִשּוה יִתאְרְקי
 :יִּתְלַחִי 'ךירבדל הָעּושַאְו 'ףַׁשנב יִּתְמּדְק יז
 :ָּךֶתְרַמאְּב תיִׂשָל תורְמְשַא יניע ומ 8
 :יִנַיַח 'ִַּמָּפָשַמְּכ "הנה ףְִּסַחְכ הָעְמַש יִלוקפ

 :ּוקָחְר ךֶתְרּותִמ המ יפדר וברי
 :תָמָא יִתוְצַמְלָכְו הָוהְי הָּתַא בֹרָקיי

 126 ל IMS Hie || 128 > 16 6 Hie< ףךיִדוקַפדלָכְל +6 'ִפְל || * 1 ₪ יִּתְרַׁשְיְ
 130 5 5 ;Hie 0: (ND) 3 חַתַפ | * 3 ףרֶבּד | < 3 רַאָה | 5 116 8 ןַבָה |

133 16MSS 6 'N3D | 137 pc MSS 6 Hie --ךַט | 138 Hie 30? (ף)ֶתּודע | 

 130 * 6* ְּךָתֶאְנַק cf 69,10 || * מוז 155 3 ְּךְרָבָד | 144 3 ְךְתּורֲע | 145 + 4
 146 פק || 146 3 ךָתּודע | 147 * קזפצ ףשנ | * א ְיֶרְבְדל, 0 11 33 ףרבדל |
 148 nonn MSS 6 Hie ּךיִתְר-- || 149 *° 6S trsp; 9%155 " ‘na | ל? 5

 יִפְדר.  | :50 1 6 :2MSS 65 Hie 5ְּךיֵטָּפׁשִמִּב 3



  I119,152—I120,1םילהת 1008

 :םֶּתְרַסְי םֶלּועְל יִּכ ךירעמ יִּתְעַרְי םֶדָ
 :יִּתָתָכְׁש אָל ףְתְרּותְִיִכ יֵנְָלַחְו יִיְנָעְהַאְרפ )

 :יִניַח ְָּתָרְמֲאְל יִנָלֲאְנּו יִביֵר הָביִריא
 :ּושָרֶד אָל ףיִקְחִיִּכ הָעּוׁשְי םיִעָשְרִמ קחי
 :יִנַח ךיִפּפָשַמְּכ הוהְיו םיבר ְּיַמֲחַרי
 :יִתיִטֶנ אָל ךיִתּודַעַמ יִרָצְו יפדְר םיִּבַרי7
 :ּרֲמְׁש אל ךִּמַרַמִא רשא הָטֶטוקְתֶאְו םיִדְנְב יִתיִאָרי
 :יִניַח כ הוהְי יִּתְבֲהָא רוקי הֶאְר

 = ובל דפ יבמ נח יג םיִרָׂשו
 :בָר לֶלָש 'אַּצֹומְּכ יִּדְתְרְמִאלע יִכנָא שש ו

 :יִּתָבָהֲא ְּךְתָרֹוּת הָבֲעַתַאְו יִתאָגָׂש רקֶשי
 :ךקהצ יַטְְּׁשִמ לע ךיִתְללה םֹויַּב עַבָשיא
 :לושָכַמ מל ןיִאְו ךְתְרּות יִכַהֶאְל בָר םֶלָשי5
 :יִתיִשָע ְּיתֹוְצַמּו הָנהְי ךְתָעּוׁשיִל יִתְרְבשי
 :דֶאְמ םֵבֲהָׂאָו ךיִתיע ישְפַג הָרְמָשי
 :ִָדִִנ יִכָרְּד"ִלְב יִּכ ףיִתְדַעְו ףיִדּוקפ יִּתְרְמָשי*
 :'יִנָניִבַה יִּדְרָבְְּכ הָוהְי ְּךיִנָפְל יִתָּנַר בֶרְקִתי
 :יִנָליִצַה ְךְתָרְמַאַּכ ְךיִנָפָל יִתָּנִחְת אוָבָּתו
 :ףיקח יִנֵדּמלְת יִּכ הֶלַהְּת יִתָפְׂש הָנְעֵּבַּת ליי

 :קדצ ךיֵתֹוצִמ"לְכ יִּכ ְךָתָרְמֲא יָנּושל ןעֶּת וז

 :יִתְרָחְב ירוק יִכ נועל ךְייִהְּתיי
 :יִעָשַעָש ְךְתָרֹותְו הָוהְי ְךְתָעּוׁשיִל יִּתְבֲאָּת יל
 :ייָנְרְזְעַי 'ִַּטּפְשִמּו ָךְלְלַהְתְו יִׁשֹפַנ"יִחְת 5
 :יִּתְחַבָש אָל ְּיֶתֹוְצִמ יִּכ ףְּבַע שָקּב ידֵבֲא הָׂשָּכי יִתיִעָּתיזפ
 תולעמה רישי 0

 :יננעיו יִתאָרָק יִל הָתְרַצַּב הָוהְילֶא
 152 5 iT | 156 nonn MSS 6% מפ | 7 3 ףתודעמ | 158 6
 ְךיִתֹרָמָא | 160 * mlז MSS ר min || ל nonn MSS 68 יִטְּפָשְמ | 161 X ּךיִרָבְּדַמּ,

cf 25 12,30 || 163 ic058 ְּךְרֵבְּדִמּו | 162 * זס 6 ְּךיִתֹרְמֲא || ל ₪1 איִצומְּכ  
ft d | 169 * 6MSSאו | 166 6ִּתבַהָא || 167 5 ךְתּודִע | 168 ' MSS Edd8;  

5MSS 6 5 'N35 171 || ב trsp 171 et 172 || 172 pc MSS5 'דְּב | ל 3יִניַח | זקס  

 6%% ףיִתרְמַא | :75 * מוז M55 ְךיֶטָּפְׁשִמּו; 5 ְֶטּפְׁשִמ | * 3יֵנֲרְועַי | 176 7 <
conig.יִתיִעְת  

 (ש) 7

 יא ת)



PSALMI 100977  

 :הָּיִמְר 'ןושָלַמ רֶקָש"תַפָשִמ יֵׁשְפַג הָליִצַה יהוהְי
 :הָיִמְר ףושל כ 'ףיִקי-הַמּו ל ףןֵתִיײהַמ
 :םיִמָתְר יִלַחְג םַע םיֶנּנָׁש רוָּבִנ יִצַח
 'ִךָשָמ יִּתְְגיִּכ ילד הָיֹוֲא

 :רָדק יִלָהֶא"סַע יִתְנַכָש"
 :םולָש אנוש םָע יִשְפַנ ּהָל"הְנְכְׁש תַּברפ
 :הָמָתְִמל * הָמָה רּבִדִא "יִכְו םִולְׁש-יִנַאז

 תולעהל ריִׁשי 1
 :ירְזְע אָבָי ןיַאַמ םיִרָהֲהִלֲא יניע אָשֶא
 :ץֶרֶאְו םִיַמָׁש הָשע הָוהְי םעַמ יִרְוע*
 :ףךְרמש םּוניילא יללגר טומל ןּתְ-לַא
 :לֵאָרְׂשִי רַמּוׁש ןָׁשיִי אָלְו םּוניד אל הָּנַה
 :ָךְניִמְי דיזלע 'ְְּלַצ הָוהְי ידרמש הָוהְי5

 :הָלְִלּב ו .הְָכיאְל שמשה מו
 :ךשְפנתֶא רמָשְי עָרלָּכַמ ְּךְרֶמְׁשִי הָוהְיַז
 :םלועדדעו הָּתְעַמ אובו ְּךְתאַצ-רָמְׁשִי הוה

 דֹוָרְל תולעמה ריִשי 92

 :ךלג הָוהְי תיֵב יל םיִרְמְִּב יּתְחמָש
 :םָלׁשּוְי ידיֲעְׁשִב יּוניִלְנְר ּווָה תֹודָמֲע
 :וָּדָחַי יּהָל"הָרְּבִׁש ריִעָּכ הָיּונְּבַה םָלָׁשּוריצ
 הָייַטְבָש םיִטְבֶש לע םֵׁשְׁשּ

 :הָוהְי םשל תולוהל :לארשיל תּורֲע
 :ידְוָּד תיִבָל תואְסַּכ טּפָשִמְ תואְסָכ ּובְׁשּו הָמַׁש יב
 :'ךיבהא יניִלָשל םֶלָשּורְי םולש לאש"
 :ךִיתונְמְרִאְּ הול ךליֵחְּב םולָׁש-יהז

 Ps 120, 2 * dl; al 41 'ר jwלמ | ל 6135 | 3° 6 |Hie j ל ims ףסוי 6
 Hie ףסוי | < ג ןושְל | 5 *1? תַׁשָכ יכשמ || ל טס exc ?, צ6] 2 ו/גצ קזס ךשמ יתרג|

pl 53 | ל  >IMS Hie2> יכו M55,8 8 יִאְנש | 7 : ו MSS 6 Hie6  
 הָּמַהְו | Ps ז2צ, ז 5 יִרֶזע | 3 * ו 5 ךילגר | ל פו 155 6 Hie 3 לֶאְו |
 5 * 6 116 ףרַמשי | = 1? ָלַצְו +6 ְךֶל לַצָי +5 | 6 pps חרקו | 8 64 61 |
 Ps 122, r>2MSS 6% 116 6 | 58 יִלְגַר | ל 1? 6 6*' יִרָעָשְּב | ב 6
 atric אסז6גן  Hie fic = הבת vel אל הָרְבֲחְׁש | 4 וrזsק , 4?" תדע) |

 | ד0% = הלו | ל 115 ךיָלָהֹא  61 | 6° 6 rol edenvia(v)ד למ 86 57
7a et 76 fit trsp. 



 10:0 םילהת 125,5—122,8

 :ָרְּב םֹוָלָׁש אָּג-הְרְּבִדַא יִעֵרְו יֵתַא ןעמל*
 ל בוט הָשקְבַא ּוניֵהלֲא הָוהְי"תִיְּב ןעמְלפ

 תולעֿפה רישי 3

 :םִיָמְׁשב יבשה יניִ-תֶא יִתאְָׂנ לא
 םֶּתיִֹוֲא דָילֶא םיִדְבֲע יִגיֵעְכ הֵגַה*

 יָת ָךְידלֶא ּהָחפש יֶניֵעְּכי

 דוב גנב בציִב ונגה הוה נגח
 :"םינויִאְגְל זבה "םיננאשה נעלה ּנְׁשְפנ הל"העבְׂש תּבַרצ

 דול תולעמה רישי 4

 :לֶאָרְשַו אָנְרַמאְו ּנָל הֶיהׁש הָוהְי ילול
 :םֶדָא ּוניִלָע םּוקְּב ּונָל הָיֲהַׁש הָוהְי אלול
 :ּונָּב םּפַא תֹוְרֲחַּב ונּועְלְּב םייַח יזָאּ

 :ּונשפנִלע רבָע הָלָחִ ּונָפָמְש םומה יז
 :םינודיזה םימה  ּונָשְפְנְלַע רֶבָע יזַאפ

 :םֵהיְֵּׁשִל ףֶרְט ּונְנְתְב אָלָׁש הָוהְי דרב
 םישקוי חָּפמ ּהָטְלְמָנ רּפְצַּכ ּונָשְפְנז

 : ּונְמְלְמ ּונֲחְנַאו רב חַפַהי
 :ץראו םימש השע הָוהְי םֶשָּב ּונְרֶזעַ
 תולעֿפה ריִשי 5

 טומידאל ןּויְצ"רַהְכ הָנהיַּב םיִחְטַּבַה
 ּהָל ביִבְס םיִרֶה םַלָשּורְי> :יבשי םִלֹועְל

 :םָכֹוע"רַעְו הָּתַעְמ ּּמַעָל ביִבְס הָוהְיַו
 םיקילצה לְרֹוּג לע יעַשְרֶה טבש 'ַחּונִי אָל יב

 :םָהיֵדְי הָתָלְועְּב +'םיקידצה ּוחְלשודאָל ןעַמְל
 :ילָאְרְשַי | :םָתֹובְלְּב םיִרָשיִלְו םיָבֹוטְל הָוהְי הָביִמיֵה
 -לע םולָׁש ןְוָאָה יִלֲעְּפ"תֶא הָוהְי םכיִלּוְו םתּולקְלִקעםיִטַמַהו

 8 ?frt dl cfg | Ps 123, 2 °° dl? velvb exc || 3 dl | 4 °° 6 ד 6%
Vrs |םיִנויָאְגְל 0 םיִנֹוי יאְגל: ו ] א 6  Kל  | edonvodow; ₪6 dl (Var)דס  

Ps 124,  <5 4 3 Hie vs 4 frtdl(=5)||6 trsp ,| 7 fitdl, vel 
et 1 QW; alמ  vb exc || Ps 125, 1 °° nonn MSS 3 ׁ™3; trsp frt ? post 

in 2 | 2 6X Hie fit recte 6 1 conjg | 3° 61? | 1ּוריִּכ ' etםלועְל, : etןויצ  
 ()prb 6 6 DQ | > 3MSS (S)X עַשְרֶה | 5 5 4 | 5 1
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 תולעֿפה רישי 6
 :םיִמְלֲחָּכ ּוניִיָּה ןויצ תֶביִׁש-תֶא הָוהְי בּושב
 הנר רננושלו ףניּפ קוחש אל זָא

 :הָלָא-םע תֹוׂשעַל הוה ליְָּנַה םוגב ּוָרְמאְו א
 :םיִחָמְש ּונייָה ּונָּמִע תֹוׂשֲעַל הָוהְי ליִדְנַה
 :בָננִּב םיָקיִפַאַּכ 'ּונָתוְבָשתֶא הָוהְי יהָבּושי
 :ּורְצְקִי הָּגְרְּב הָעְמַדְּב םיִעְרְזַה
 ערנהִדשִמ אַש ּהכְבּוו ךְלָי ולה

 :ויתַמְלִא אָשנ הָגְרֶב אָבְידאְּב
 יהמלָשל תולעמַה רישי 127

 ב וינוב' ּולָמַע אָוָש תב הָנָבִיאְל ו ההיא
 :רמוש דקָשואְוש ריֵע-רָמְׁשִיהאְל הָוהְיִא

 תֶבָשיִרחֶאְמ  םּק יִמיִּכְשַמ וםָכָל אש
 :אָנָש ידי ןתי ןַּב םיִבָצַעַה םָחָל יִלְכָא

 :ןָמָּבה יֵרְּפ כָש םִָנְּב הָוהְי תָלֲחנ הגה
 :םיִרועְּנַה ינְּב ןַּכ רֹּבִנדִיּב םיִּצֲחבי
 םֶהַמ ֹותָּפְׁשַא-תֶא למ רשא ירְבָּנַה יֵרְׁשֲאפ
 :רעְׁשַּב םיִביֹוֲאזתֶא ורבו רשבודאל
 תולעגַה רישי 8

 :ויכְדְּב ךלה | הָוהְי אָרוּכ רְׁשֲא
 :ךל בּוָטְו ךיִרָשִא | לָכאֹת יּכ יִפַּב עיני
 ְךָתיב יִתְכְרִיְּב היפ ןַפְְכיִבְתְשֶאי

 ְְֲחְלׁשִל ביִבס  םיִתיַ יִלַתְשּכ ךיִנְּב
 :הָוהְי אָרְי רֶבָנ ךִרְבְי ןב"יֿכ הגה
 :ךיח יֵמְי לכ םֶלְשּוְרְו בּוָטְּב הַאְרּו ןייִפמ הָנהְי ָךְכְרָבְי
 :לֶאְרְשולע םולָש : ךוְנְבָל םִינְבְדהַאְרּו

 תולעמה רישי 9

 :לֶאָרְׂשִי אָנ-רמאי יָרּעּגִמ יִנּוָרְרַצ תב
 :יִל ּולָכְי-אְל ם יָרּועְגִמ יֵנָּרָרְצ תֵּבַר*

QOתיִבָש | 2 ₪ 41 | 3 ₪ 41 | 4 *1 ? בָש | ל א ּונַתּובְש  Ps 126, 11 prb 
 ונַתיִבש | 6 = קט 1 ףשמ | Ps 127, *>6 | לל 6% םיָנוב | 2 6 6

vel wg) || © frt crrp; prpsוָדיִדיִל | 3 65רֵכש | 55685 | ל 61 שבי 6 6*"  

(cf 6 | Ps 128, 2 <6 | 4 <6 Hie 3ביר  



 1012 םילהת 132,4—129,3

 :םֶתוָּנעַמְל ּוכיִרָאָה םיִשְרְח ּושרֶח יִּבִג" לע

 :םיִעָשְר תובע ץַצק קיּצ הָוהְי
 :ןויצ יִאְנְש לכ רוחֶא ּונָסִיְו שבי
 :שבי 'ףְלְׁש תַמְדְקָש" יתֹונג ריִצְחַּכ ּויָהי5
 :רָמַעְמ ֹונְצַחְו רצוק ופכ אל לש
 םכילַא הָוהְיתַּכְרִּב םיִרְבְעָה ומ אלו

 :הָוהְי םָשָּב סֶכְתֶא ּונָכרַּ
 תּוְלַעמַה רישי 0

 ילוקְב הָעְמְש יָנֲֹא :הָוהְי ףיִתאְרְק םיִּקַמַעַמִמ
 :יִנּונְחִּת לֹוקל תוְבָשק ּךיִנְזֶא הָנֵֵהְּת
 :דֹמעֶי ימ לינדַא יּהייֹרֲמְׁשִּת תונֹוע-םַאצ
 :אַרּות ןעמְל הָחיִלְסַה ְּךמעדיֵּבּ

 ורְְלְ יִשָפַנ יהָתּוק הוה תיוק
 :ירָקְגל םיִרָמְׂשי רֶקּבַל םיִרְמׂשִמ | יָנדאַל יִשְפַנ6 :יִּתְלָחּוה

 :תּוָדְפ ָּמַע הֵּבְרַהְו דָסָתַה הָוהְייָעְיִכ הָוהְדלֶא לאָרְׂשִי לחי
 :ויָתֹונֹוע לַכִמ לֵאָרְׂשִיתֶא הָּדְפַי אּוהְו5
 דֹוְרְל תולעמה רישי 1

 יניֵע ּומְראָלְו יב הבג"אלו הוה
 :יִּנָמִמ תֹוְֲלפָנְבּו תֹולדּבויִּתְבַלַהדאלְ
 לע לָמָּנַּכ וּמֲא ילע למ יִשָפַנ ייִּתְמִמודְוויַתיִוש אלא
 יש :םָלּוע-דעְו הָתעַמ  הָוהְידלֶא לֵאָרְׂשִי לח

 תולעפה ריִׁשי 92
 :ֹותֹונְע"לְּכ תֶא דֶוְדָל הָוהְידרוכְ

 :בקעֶי ריִבֲאל רַָנ הָוהיִל עַּבָשָנ רֶׁשֲא*
 :יָעּוצְי ׂשָרֲע-לַע הָלֲעֲאסַא יָתיֵּב לָהָאְּב אבא
 :הָמּונְּת יִפַעְפַעְל יָניִעְל תנָׁש ןָּתָאזםָאי

abxéva(s) (pro oxoivoug?) ||םֶתֹונֲעַמְל, ס םֶתיִנ-- | 4 6  Ps 129,3 KE 

 6 * nonn MSS nisl |  prbl ףּרְׁשִּת םִדָקַׁש; ג! ףלַח תַמְדְקַש | < קל 4 |
 ,Ps 130, 2 dl | 3°>1MS 5 ₪ | ל pl MSs הוהי | 4 gs £0 (אָרֹוּת =)
 הָרֹות, N Hie kira, 1 Edרית; 1 אז | 5517 יִתיִוק | 1 קזפ 6 6* * ףֶרָבְדְל ; ו :

prb dl | 7 prps 7D‘ cf 6*% | Ps 31,6 הוהיל | < E$ || 6° mlt MSS6  
r >6MS5 Hie | 2 * nonn MSS 6 npn; frt unum vb dl | 5-ל 61 ? || -5 5 

 תש.  | 4 ml: MSSז 6 תָונע , || Ps 132ילע למנת דע
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 :בקעֶי ריִבַאל תֹונָּכְׁשִמ הוהיִל םֹוקָמ אֵצָמָא-רַעפ
 :רעיײיַדְׂשְב ָהּונאָצַמ הָתָרְפֲאָב ָהּוְנַעַמְׁש-הנָהֿפ

 :וילנַר םדהל הֶיְחִּתְשנ ריִתונְּכִשַמְ הָאובְנז

 נע ןוראו התא ּךֵתְּנְמִל הוה הָמק
 :יונּגרְי ףידיסחו יקֶדָצׁשְּבְלִי ְךָנֲהּי
 ֲּחיִׁשְמ ' יִנָּפ בֵׁשָתלַא ְִָּבַע דָוָּד רּובֲעְבי

 ּדָליאַפכְל תישא נב מ
 םֶדִֶלֲא וז יִתְלָעְו יִתיִרּביִּדיִנְב ּווָמְׁשִויֲאיי

 ְָליאַפַכְל ובָשְי דעדידע םֶהיְֵּב"מִ
 :ול בָשּומְל הָוא ןִּיְצְּב הָוהְי רחבי
 :ָהיִתּוא יִּכ בֵׁשֲא הפ  דעדידע יִתָחּוְנְמתאְז
 :םֲחְ עיִּבְׂשא ָהינּויְבֲא ְּךָרְבַא ְּךְרֶּב ּהָדיִצ5
 :ּוָּנרִי ןֶגַר ָהיֶניִסֲחו עַשָי ׁשיּבְלַא היִגַהְכְו 16

 :יָיִׁשָמל ר יּתְְרע  דֶנְדל ןרק חיַמְצַאוםׁשי
 :ורָזִנ ץיִצָי ויִלָעְו תָׁשְּב ׁשיָּבלַא יָבְֹוֲאַ

 דֹוְרְל תּולעַמה רישי 3
 דַחיםַּנ םיִחַא תֶבָש םיִעָּנ"הַמּו בוטדהמ הִּנִה
 ןְקנַה-לע דרי שארָה-לעו בוטה ןַמׁשכ*

 :ויָתודִמ יפדלע דרש ןְרַהֲאוְקְ
 ןַײצ יררהדלע  לרִיִש ןומְרָחלָטְכ

 :םָלועָהרֲע יםילַח הָכָרְּבַה-תֶאי הָוהְי הּוצוםָש יִּכ
 תולעמה רישי 4

 הָוהְי יָדְבַעלְּכ  הֶוהְיְתֶא ּוכְרּבו הגה
 :'תוְיִלַּב יהֹוהְי-תיבְּבי םיִדְמְעֶה
 :הָוהְיתֶא ּוכְרָבּו שָדְק םֶכְדְיאְש
 :ץֶרֶאְו םִיַמָׁש השע ןוּיצְמ הוהְי ָךֶכְרָבְי

  | pb praemהָעּושַת  | 9 * 2Ch 6,41ךָחּונְל  | 8 2C 6,41הָדָשַב  MSSפו 6
 6,4ז בוטב ּוחמשי | זס 202 6,42 + םיִהֹלֲא הוהי | זז זמ של  cf 16; 20ןנר

exc | 12 6 יִתַדְעְו | 15 prps ןיצ | 18 6 Hie S ql) | Ps 133, r >2MSS 
6%55 Hie 6 || 2 1frt TW || 3 °° unum vb frt dl | Ps 134, 15956)6%8 4--( 

 . 6 Hie 6 2 con;g; fit vb excל ||  cf 135,2וניָהְלֶא תיֵּב תורְצַחְּב



cc םילהת 135,1—136,5 

 ו הי ּוללהי 5
 :הָוהְי יִדְבַע ּולְלֶה הָוהְי םש-תֶא ּולְלַה
 :ּוניִהלֶא תִיּב תורָצַחְּב הָוהְי תיִבּב םיִדְמעְׁש
 :םיִעָ יִּ משל רמז הָנהְי בוטדיּב ּהָידּולְלַה
 :ותְלִגְסל לֵאָרְׂשי .ּהָי ול רֶחְּב בקעַיד יב
 :םיִהלֲאלְּכִמ ּונינדאו הָוהְ לּוָדְניְּכ ייִּתְעַדָי יָנֲא יֵּביפ

 :תֹומֹהּתלָכְוםימיֿב ץֶראְּו םִימְִּׁב הָשָע הוהְי ץָח"רֶׁשא ל
 תּול"אצומ הׂשְע רָמְמל םיִקרְּב ץֶרָאֿה הָצִקמ םיִאְשְּב הלעמז
 :ויָתֹורְצּואַמ :הָמַהְּב"דע םֶלֶמַמ | םִיָרְצִמ יִרוכְּב הָּכִהש
 :ויָדְבע-לָכְבּו הֶעְרַפְּב םִיָרצִמ יִכֵכֹותְּב םיִתָּפְמּו תָתֹואֹותַלָׁשל
 :םימּוצע םיִכְלִמ גרֶהְו םיָּבַר םִיוג הָּכַהָשִיפ
 ןְׁשְּבַה למ גועלו יּרֹמֲאָה למ וּוֲיִסְלי

 :ןעֶנְּכ תֹוכְלִמַמ לבָלּו
 :ומַע לֵאָרְׂשִיְל הָלֲחֹנ הָלֲחנ םַצְרַא ןַתְנְויי

 :רְֶירל רז הוה .םֶלּוע מש הוה
 :םָחָנְתִי ויְָבַעדלַעֶו מע הָוהְי ןיֶרייָּכיצ
 :םָרֶא ידָי הָשָעְמ = בֵהָזְו ףָסָּכ םיוגה יבצע
 :ּוְרִי אָלְו םָהָל םיָיֵע ּורָּבְַי אָלְו םֶהָקהַּפי
 :ָהיִפְּב חּוְרדשְיְִיִא ףא ּוניזאי אָלְו םֶהָל םֶיְזָאי
 םֵהְּב ָחְטּבדרָשַא לָּכ םֶהיִשְ ּויְְי ֶהּומְּבי
 :הָנהְיתֶא ּוכְרַּב ןֹרַהַא תיִּב הָוהְיתֶא ּוכְרַּב לֵאָרְׂשִי תיֶביפ
 :הָוהְיזתֶא ּוכְרְּב הֹוהְי יאו  הָוהְידתֶא ָכְרָּ וולה תב
 םלשורי ןכש ןויצְמו הָוהְי ְךּורֿבי

 :הּוללה
 :וּדְסַח םֶלְעל יִּכ בוטדיִּכ הוהיל ודוהי 6

 :וףסח םָלֹּועְל יִּכ םיִהלֲאָה יתלאל ּודֹוְה

 :ְּדְסַח םָלּועְל יִּכ םיִנֹדֲאָה ןגדאל ּודוָה
 :וסַח םֶכֹועְל יִּכ .ִּדְבְל יתֹוָלדָנ תֹוִאְלְפִני השפל
 :ְּדְסַח םֶכּועל יּכ .הָנּובְתְּב םיִמָשַה הׂשְעְל

Jer 10,13; 51,16לכ] || 7  Ps 135, 5 7* fit crrp | 6 nonn MSS bb; Seb 
 NPI | 9 1? יִכּותְּב 15 4MSS 6 Hie || (c jod compag) יִשַעַמ | 17 5

c 1156 WW. | 2r 6 ante 136, | Ps 136, 4 7 prb unum vb dl. 
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 :וְּסַח םלועָל יִּכ םִיָמַה"לַע ץֶרָאָה עֶקרְל*
 :ְּּבְסַח םֶלֹועְל יִּכ םיִלֹדָג םיִרּוא הָשעְלַ
 :ּוָּבְסַח םֶלֹועְל יִּכ םִיַּ תַלׁשִמַמַל ׁשֶמְׁשֲה-תֶאצ
 :ודסח םֶלּועְל יֵּכ הָליְֵּב יתֹולְׁשְמַמְל יםיִבָכֹוְכְו ַחָריַה-תֶאפ

 :דְִח םָלֹעְל יִכ םֵהיִרכְבְּב םִירָצִמ הַָמְל
 :וְּסַח םֶכועָל יִּכ םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי אצויניי
 :וְִּסַח םֶכֹועְל יִּכ הָיּוטְנ עורְזְּו הָקֶזִח דביי
 :וִדְסַח םּועְל יִּכ םיִרָזְנַל ףּוססו רֶזְנֶל
 :וּדְסַח םלַּעְל יִּכ ֹוכֹותְּב לֵאָרְׂשִי ריִבַעָהְוי+
 :ּוְּסַח םלועל יִּכ - "ףּוסדםיבי וליחו הָעְרפ רַעְְוי5
 :וּדְסַח .םלועל יִּכ רָּבְדַמַּב ומע ףילומל5

 סח םלועְל כ .םיִלִּג םיִכְָמ הּכמָל
 :ְְּסַח םֶלועָל יִּכ .םיִריִדא םיִכָלְמ גרַהְיַ 5
 :וִדְסַה םֶלֹועְל יִּכ יִרֹמָאָה ּךֶלֶמ ןֹוחיִסְלפ
 :ְְּסַח םלֹועְל יִּכ ןֵׁשְּבַה ּךָלֶמ גֹועְלְוי
 :יְִסַח םֶכֹועְל יִּכ הָלַחְנְל םִצְרא ןֶתָנְוי
 :ְְּסַח םֶלֹועְל יּכ ורבע לֵאָרְׂשִיְל הָלֲחנ ==
 :ּהְסַח םֶגֹועְל יִּכ ּונָכ רבָז ּונלְפְׁשְבַׁשי
 :ְְּסַח םכּועְל יִּכ ּוניָרְצִמ ּונְקְרְפִיַויי
 :וִּדְסַח םָלּועְל יִּכ רֶשְּבלָכְל םֶחָכ ןתנ<

 :ֹוְּדְסַח םָלֹועְל יִּכ םִיַמָׁשַה לֶאָל ודה
 :ןצ-תֶא ּונָרְכּב ּוניִכְּב-ג ּונְבשְי םֵַׁש לַבָּבותֹורַהנ לעיי 7

 :ּוניֵתֹורְנַּכ ּוניִלַּת ּהָבֹותְּב םיִבָרע-לֲע
 הָחְמִׂש 'ּניֵלְלֹותְו ריִׁשיַרְבְּד וניבוש יּונולֲאְׁשוםָׁש יב
 :ןויצ ריִׁשִמ ּונָל וריש

 :רָכנ תֶמְדַא לע הָוהְייריִׁשתֶא ריִׁשָג יא
 :יִניִמָי חַּכְשִּת םֶלׁשּוְרי ְךֵחָּכְׁשָא-םַאפ
 יִכְרָכְִ אלא ָכחְלוינושל קּבדת5
 :יִתָחַמְׂש שאר לע םַלׁשּוריתֶא הָלְעֲא אלא

g = ft dl | ל Vrs nnn? | 15  frrdl, vel ib] | 17 prps םיוג | כז = 
bhemistich exc cf 135,11 ה Ps 1317 צ 6+ דודל |38 pee | ל prps וניִלְלוש 

vel לה | 5 6 Hie חַבָשִּתא prps WR. 



 10:6 7 םילהת 1397—137,7

 םֶלָשּוְִי םֹוָי תַא = םודָא יֵנבַלְוהָוהְי רָב
 :ּהָּב דֹוסְיַה דע ּורֲעוּורֲע םיִרְמֲאָה

 יְָּיֶלַשיָש ירְׁשַאי יהָדודָשַה לָבְּב"ת"ב*
 :ּונָכ ָתְלַמְנָש ְּךֵנּמָג"תֶא
 :עלָסַה-לֶא ךיִלְלְעתֶא ץפָנו וֲחאּיִׁשיָרְׁשַא
 וידְוָרְלו 8

 :ָךֶרְמזַא םיִהְלֶא דָגִ יּבְללָכְב יָד
 יִֶּּתְמַאלַעְו" ךּדסח"לע ךְמָשתא הָדואְו ףשק לָביַה-לֶא הָוחּתְשָא

 :'ָךַתְרֶמִא ְְּמַׁש-לָּכ"לע* תלה
 :זע י ינבהרת יננעתו י ב3

 יִכְרדְּב ּוריִׁשיְופ :ףיפדיִרְמִא ּועָמְש יִּכ ץֶרָאיכְלמלָּכ הוהְי וויי
 קֵתרָּמִמ ּהבְנְו הָאְרִי לַפׁשְו הָוהְי םֶריֹיְּכֹי :הָוהְי דובְּכ לוד יִּ

 :עְָיַ]
 יִנָעיִשותְו ירי חְלָשִּת יביא יףַא לע' יֵיַתְּת הָרְצ בֶרָקְּבוְּלַאזמַאי

 :ָךְגיִמָיְ
 :ףרּת"לַא ְּיֵדי ישעמ  םקועל סח הָוהְו ידע רֶָמְני הוה
 רֹוָמְזַמ דֶוְדְל חֶצְנְמלי 9

 :עֶרּתַו יִנָתְרְקַח הָוהְ
 :קוחרמ "יעְרְל הָּתנּב יָמּוקְו יִּתְבַׁש ָּתְעַדְי יהָּתַאי
 :הָּתנַּכְסִה יִכְרּדלְכְו תי יֵעְבְרְו יִתְרָא
 :הָכְב תְעְדָי הוהְי ןַה יִנושְלַּב הָלִמ ןיִא יִכ
 :הָכְּפּכ יִלְע תָשַּתַו יִנֲּתְרצ יםֶדָקְו רח"
 :ּהָכ לָכּוא-אְל הָבגְׂשִנ יִנָמִמ 'תעד יהיאָלפ
 :חַרְבָא ְּךינְפִמ הָנֲאְו ּךֲחּורַמ ךלא הָנָא

7 ftdl| 8 * 56 הֶדודָשַה | °° trsp ante תַּב et dl c? | Psr38,1°> A 
Sexta | ל ins 6 nonn MSS et Vrs הוהי | 2 °° frtdl || ל-ל crrp; 6 Hie 

  crrp; 6מ | 3 prךֶתְרַמָא ! veםש קז ךמש; קצקצ מש ג1 41 ףמש 55
roAuwpndeig ue; ‘A Hie 0/0/60 (a INV), 5 multiplicasiz (a (הבר || 4 + 

dl | 6° al? || ל pry ?;1? ערי cf Hi 34,24, al עָדְבִי || 7 == nonn MSS ,לע ףַא 
2MSS om ;ףַא trsp ? 8 ante רב et dl ָךְלָא םָא | * nממס MSS ידי | 
8 pl MSS S ;השַעַמ 4MSS S praem i | Ps 139, 2° 81 dl | ? nonn 
MSS יִעַדְל | 5 ~° GAE Hie $ 6 4 conjg; 1 4 | 6 ° K mפלי, Q הָאיִלַּפ | 
5 [ prb NVI; 65  6(0שעץ cov. 
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 ָּגִה לואְׁש הָעיִצַאָו הֶּתַא םש םִיַמָש קסָא-םָאֿ
 :םִי תיִרֲחְאְּב הָנְכְׁשֶא רַחָשיִפְנַכ אֵׂשֲאְ
 :ךְניִמְו יֵנֹוֲחאְתְו יִנֲחָנַת ָךָדָי שנפ
 :ינדעב ירֹוָא הָלַלְו "ינָפּושו ּךָשָחְדַא רמו
 :יהָרּואְּכ הָכיֵׁשֲתַכי ריִאְי םוּּכ הָללְו ָךּפִס ּךיִשְחְיראְל ףשח-םניי

 :יִמֲא ןָטָבְב יִנָּפְסֶּת .יִתיְלכ ָתיִנָק הָּתֲאיָכי
 ִיָשָעִמ םיִאָלְפנ 'יִתיִלְפַנ תּואְְב יכ לע ואיי

 :ידֶאְמ תַעַרי יֵׁשפַנְו
 תוּיָתְתַתְּב יִּתְמַּקְר רֶתְסַב יִתיִשָעד'רֶשַא ָּךָמִמ יִמְצָע דַחְכַנאְלי5
 :ץֶרא] ּובֲתָּכְ םלּכ ל ְרֶפְס-לעֶו ףיניע א ימי

 :"םֶהְּב דָחֶא 'אָלְו ּורּצְי 'םיִמ
 :םֶהיִשאָר ּומִצַע הָמ לא ףיער ורקידהמ יִלְול

 מע ידעו יתציק ב לוח םרְפְסֶאי
 :ייִּנָמ 'ּורּוס םיִמָד ייִשְנַאְו עָשְריּהלֶא לֵטְקּתםָאפ
 :'ִךיָרָע אְוָשַל 'אּושְנ .הָמְזמִל 'ךּורְמְי רָשַאְי

 :טֶטוקְתֶא 'ךיִמְמוקְתְבּו אָנָשָאויהְוהְי ךיִאְנשָמְדאולהיי
 :יֶ ּויָה םיִּבְאְל םִיִתאַגְש הָאְנַש תיִלְכַתְיי
 :יִפעְרש עדו יֵנֹנֲחְב בבל עדו לא יֵנְָקְח*
 :יםלוע ְּךָרָדְּב יִנחְנּו יִּב יבָצע-ָךְרַּדםִא הארו

 דול רומָזִמ ַחָצַנְמלי 0
 :יִנָרְצְנִּת םיִסָמֲח ׁשיִאַמ עֶר םֶדֶאמ הָוהְי ינצח

 :תומָחְלַמ ּורְגְי םוי"לָּכ בְֶּב תר ּבָשַח רֶׁשֲ
 :הָלָס .ומיִתָפָש תַחָּת בּושכַע תַמֲח ׁשֶחָב"ֹומְּב סנש ּונְנָש<
 יִנְְצְנִת םיִפָמֲח שיִאְמ עַשְר ידי והָוהְי יִנָרְמֶש

 יל חַפםיִאְּונְמְט :מעְּפ תחל ובָשָח רֶׁשֲא
 9 65 יִפָנְכ | זס וז ו יִנָחְקִת | זז * קל 1 יִנָּכּוׂשְי | ? קז רגְסָי | 12 = קזמ
 dl | 14 == dl? |? 6 Hie 5 תיִלְפְנ | == 1 ? זָאַמ ּתַעַדְי | 15 * קזק רֶׁשֲאַּכ |

lcולו,   Q9° 2MSSּובתָּכִי |  et conjg cל 41? || 16 * 1? יִמָידלָּב | 7 םֶרָמ  
 Vrs K || " 5 םֶהֵמ | 1g 5 6X 116 >ן || ל prb 1 6 6MSS ּורָס vel ורְסָי
 cf 5 | = pl MSS יִּנָמְמ | 20 * 00299 pl MSS ףורמאי; prb lc ₪ ּףּורמָי |

crrp; nonn 56 אושב | © MSSואָשָנ;  NW] ₪6 recte; prps5 2155  

 ךידע (ףיִדע ישו ףיִדַעְ: קז ךֶמְש | 21 * pזמ 41 | * 1 6 43155 'קֶתְמְבּוג 5
avouiot, Hie dolus, 5 mendaciun,בצע; 6  nonn MSSל  || dl?קתַמּג | 24 * ' 

 .:  | 5 trspר(  | Ps 140, 3 prpsהָבְקַע | < ז15 רושיִמ ?1
Biblia. 65 



 1018 ' םילהת 140,7--141 זס

 :הָלְמ יִלּותָש םיִשְקְמ לגעמ"דיְל 'תָשְר ּושְרּ יםיִלְבְחְו
 :יִנּונְחִת לוק הֶוהְי הָניאַה .הָּתֶא יִלֶא הָוהיִל יִּתְרָמָאד
 :קֶשָב םּויְּב יִשארֶל הֶתוכס יִתְטּושְו דע יָנֹרֲא הָוהְי
 קֿפִּת-לַא "ּמָמִז עָשְר יייואמ הָוהְי ןָּתְתְלאפ
 :ּומוָפְכָי ומיִתְפֶש לַמֲע 'יּבְסְמ שארפ :יֹהָלָמ ומור
 :ּומּוקלַּב "תורמָהְמְּב יםֶלָפי "שאב םלָחגי םָהיֵלֲע טימי
 :יתְּכְַדמְל ונְּוצְי עֶר יסֲמָח"ׁשיִא ץֶרָאֿב ןוָכוהלּב ןוׁשָל שיאי
 :יםיִניִבֲא טֿפְׁשִ יִנָע יד הָוהְי הָׂשֲעיייִכ יִתְעְדְו
 :ְינְפ-תֶא םיִרָשי ּוכְׁשִי ְּךָמׁשִל וי םיקידצ איו

 דָוְדָל רֹומְזִמי 1

 :ְךְל-יאְְקִּב 'ילוק הָנינֲאֲה יל יהָשּוח ףיתאְרְק הָוהְי
 :בֶרָעתַחְנִמ יפּכ תַאְׂשִמ ְּךיִנָפְל תְרָטְק יִתָלִפְּת ןָּכִתְ
 :יִתָפָש לד-לע הר יִפְל יהָרְמַׁש הָוהְי הָתיִשּ
 עשב תוללע ללּועְתַהל עב "רבו בל טּת-לַא+

 :יםֶהיֵּמעְנַמְּב םֵחְלֲא-לבּו נאדל םיִׁשיִא-יתָא
 ישאר ייל לשאר ןמש יִנחיִּויַו ידָסֲח וקידצ יִנָמְלַהְי

 :יָהיִתועְרּב יִתְלּפְת ד
 :ּומַעָנ יִכ ירמא ּועְמְׁשְו םֶהיִטְּפֶש עלס"ידיב ּוטְמְשַנ
 :לוָאְׁש יִפָל 'ּוניִמָצִע ּוָרְזַפַנ ץֶרֲאְּב 'עקבו "חלפ ומכל
 :יִשָפַנ רעֶּת-לַא יִתיֵסָח הָבַּב יָניִע יָנֹרֲא הו יא יב
 :ןוא יֵלֲעּפ *תושקמו יל ושקי יחפ יִדיִמ יִנרמׁשְ

 :רֹובעָא"רע נָא ידי םיִעְׁשְר וירֹמְכַמְב לפי
dlc 3 | g * VarSפס , | 7  ft recte;6 * קזקפ םִיִלָבְנּו | * 6+-יֵלְגַרְל  

inp]; 1? ibn] WN | 5 6 uh roreסט || ל 65  eriOuutacד%  ND, 6 Ard 
ftlזס  | + prb trspטועש0ששוצ; 1 ? ומיִרי לַא | 5 >6* %; 1 ? יִלָע 6+ 6  

Hie 0000200700 eorun | © K6 0 ו דש,  prb crrp;םָׁשאֹר | ל  

 ומּוסְכִי 0 ֹומיֵּפַכי; פזקפ 1מָלַכְי , 1 ומָסוכ יהי | זז * א ּוטיִמָי 0 Vrs ּוטומי 1
trsp , | 5 51 6 116 שא לג | < 6 116 'פת; prbc116 | ל-*  cfקזל רַטִמָי  

prpsל  | cf dAAog: éorevguévws | 12 51 6 6 Hie 5 Dbh7; frta 6 2 trspתורוהמב  
 תַחָּפ מל | 13 *16 0 et pl MSS יִתעַדָי | * ,prb vb exc | Ps 14r 1°6 הָביִׁשְקַה |

ic Adrov¢ | ? prpsל 6 יִנּונַחִּת לוק | 31 4 הֶרַמש | * 1 ₪ הֶרְצְנ | 4 5 6  
crrp |איִבָי || 4-4  mlt MSSתאַנָש | = 255 םהימיענמב | <> | ל 3 עֶׁשְר || 5  

GMSS$ 16 68 עקבי | 3  pp68 חַלַּפ | < 6  * || vs 6 crrp || 7 * crrp 
atrdv | 8 pc MSS םיִהְלֶא | 0 * prps Dn, cf 8 jactatorum || * 16 6 מָמּו' | 
ro ° sic 6 Hie; 3 םֶהיֵרֹמְכַמְּב |? 6 kard uovag iui; 5 Hie 58 c a conjg. 



142,1-- 430 PSALMI IOI9 

 :הָלִפְת הָרָעּמב ּוָתויהְּב דָודְל ליִּכְשִמי 2
 :ןְנתְתֶא הָוהְילֶא ילוק | קַעָזָא הָוהְיְדלֶא ילו
 :דיִנַא ויָנָפְל יֵתְרָצ יָחיִׂש ויְנְפל ְְַּּׁשֶא
 יִתָביִתְנ תְעְְי הָּתַאְו יחּורויֵלֲע ףָטעֶתַהְּבּ

 :יִל חפ ּונְמָמ ְּךֶלַהַא ףז"חרֲאְּ
 ריִּכֿפ יָליִאְו הֵאְרּווויִמְי טיִּבַה

 :יִשְפַנָל שְוד ןיִא יֵּנָמִמ סֹוָנְמ דָבָא
 יָפְחַמ הָּתַא ייִּתְרַמֲא הָנהְי ףיִלַא יִּתְקַעְז

 :יםיִיַחַה ץֶרָאְּב יִקְלָח
 דאָס יִתוַָד"יִּכ יֵתָנְר"ִלָאו הָביִשְקַה

 :יִנָמִמ ּוצְמֲא יִּכ יֵפָדְרַמ יִנְליִצַה
 ְךֵמׁש-תֶא תָדּוהְל יִׁשְפנורנְסַמִמ הָמיִצוה

 :יִלָע לָמְנִת יִּכ  םיִקיִדַצ ּורָּתְבִי יֵּב
 :ךֶתְקְדצְבְ דָוָדְל רּומְזִמי 3

 יִנֵנע ַתְִמֶאְּב ןָנּונֲחַּת-לָא הָניאַה יִתְלפִּת עַֿפָשו הנה
 :יָח"לְכ ךיָנָפִל קָדְצודאְל יִּכ ךְָבע-תֶא טָּפְׁשַמב אֹובְּת"לַאו
 .₪ ₪ . םיְִׁשֲחַמְב ינְביִׁשֹוה יִתְיַח ץֶרֲאָל אָּבִד ישְפנו בווא ףָדו כ

, : 3° ₪ 9+ 

 :'םלוע רתמל = = ;ובל םמּותְׁשִי כותב .יִחּור יִלָע ףטעֶתתַי
 :חחושא ףיִדְנ הָשעְמְּב 'ּלְעָפִילֶכְב יִתְיְגָה םֶדָקִמויםיַמְיּתְרבז
 :הָלָס  ךל הָפיע"ץֶראָכויִׁשְפנ ּףיָלֲא ִָי יִּתְשָרַפ
 יִתּור הָתְל  הָוהְייִנָָּע רֶהָמז

 :רֹוב יִרְרְיְיסִע יְִּלַׁשְמַנְו יֵּנממ ּךינְפ רתְסַתְדלַא
 יִּתְחַמְּב ָךְביְּכ | ְָּסַתורָקּבב יִנָעיִמָשַה

 :יׁשָפַנ יִתאָשְנ ךיֶלַא-יִכ ךֶכא ּוְְְּרַד ינֲעיֵדּוה
 :יתפכ ְִּלַא  הוהְיויֵבְיֶאַמ יֵנָכיִצַהפ
 יָהֹלֲא הָתַאיִּכ ףנּוצְר תֹושֲעַל יִנְָמַלי

 :רושיִמ ץֶרְָּב .יִנָחְנַת הָבֹוט ךחּור
Ps 142, 4 65 יִתביִתִנ | 5 ק:פ 1 האָרְו; 11 לאמש | 6 * 5 61 | ל ftvb 

exc | 8 prקs יִּכ | P 143, 1 5 ְְּתָרָמֲאְּב | 2 5 אַבָּת | 3% a44 6 Thr 36?| 
  | 6 plיִשַעַמְּב  | > nonn MSS 6 Hieְיֵלעּפ  nonn MSS Vrsהוהי | ל 8 * 5

MSS אָּב' | 7 2MSS 5+-יִּכ | 9 IMS ,יִתיִסְח Hie profectus 5% = ‘NBR; 

 . = 8ךֶרָרְּב  pcחַראָּב,  MSSיִתיִוְק, יִּתְסַנ | זס מסממ  veקזקפ *יִתיִכָס, יִתיָּכַח
65* 



 1020 םילהת 15

 :יִשָפַנ הָרָצִמ איִצֹוּת ו 'ִּךַתְקַדְצְּב יִניְיִחְּת "הָוהְי ְךְמׁש"ןעמְליי
 יִשְפנ יִרְרְצלָּכ ָתְדבאַהְו יֵבְיא תיָמָצַת ףִּדְסַחְבְויי

 | רבע יִנַא כ
 ו דְוְדְלי 4

 ירּוצ והָוהְי ךּוּב

 :הָמָחְלִמל יִתועְּבְִ בֵרְקִל יִדָי דּמְלְמַה
 ייל יִטֶלַפְמְ יִּבִנְשִמ יִתְדּוְצְמּו יידְסַח

 :*יּתְחַת "יִמַע ידָדּורָה יִתיִסֶח ובו יִּנְגמ
0 

 :ּוהבָשחְתְו שונָאְִּב ּוהָעְדִתַו םָרָא"הָמ הוה
 :רבוע לַצְּכ וימי הָמָּד לָבָהַל םֶדֶאי
 :ּוָשַעָיְו םיָרָהָּב עג דֶרַתְו ךיִמְשטה הֶוהְי
 :םָמָהְתּו ףיפח חלש םָציִפְתּו קֶרב קרב
 יִנָּב דימ* םיִּבַר םִימִמ 'יִנְליִצַהְו יִנָצַּפ םוָרָמִמ 'ְיִדַי חלשל

 :רֶכַנ] :רֶקָש ןיִמָי םֶניִמִיַו אָנָׁשרָּבּד םֶהיִּפ רֶׁשֲאֿ

 ָכ"הָרְמזא רושָע לָבְְּב ְּךג הָריִשֶא שֶדָח ריש םיִהלָא
 יב דֶוְדתֶא הָצּוּפַה .םיִכָלְמִל הָעּושִּת ןֵתֹונַהי

 רֶכָּנ-יִנָּב ךימ יָנֵליִצַהְו יִנֲצְּפיז :יהָעָר בֶרָחַמ
 :רָמׁש ןיִמְי םניִמיִו אוְׁשרָּבְד םֶהיֵּפ רֶׁשֲא

 'םֶהיִרועְנַּב םיָכְְּנִמ םיִעָטְַּכו ּוניַנְּב ירָשַאיי
 :לָכיַה תיִנְבִּת תּובְטְחְמ תְָזְכ וניַתֹונְּב

 ןעלָא ןֹומ םיִקיִּפְמ םיִאָלְמ יּונְנְנְזְמי
 :ּוניִתַצּוחְּב תובְּבְרִמ תֹופילאמ "וננואצ

 ּוניִתֹבְֲרִּב הְָוצ ןיִאְו "תאי ןיאו ץֶרֶפ ןיא' םִלְּבְסִמ "וניפּולַאי+
 :ויָהלֲא הָוהְיְש םֶעִה יִרָשַא ול הָכְּבְש םָעָה ישא

 זז < ₪ dl | ל Gc A conjg; dl? | Ps 144, 2 * prps יִנְסִח, 'ֵעֶלס, יִקְוַח |
cf 1848 | 51 6 compl18,3; יל >4155 || < עגז9 דָדרֶה, 115 הָדֹרָה;  cf5-5  

 MSS A Hie 86 D'by cf 18,48 | * pc Mss וויּפְחַת el א יִּתְחַּת 0 ויָּתְחַת |
2MSS 6%9936 Dh cf 18,10 | 7 * pl MSS Vrs5 ןבו | 5  nonn MSS3  

dl ft unum vb vel 1 WHT cf 18,7 | =Sftdlcfr | 8 ftdlּףְדי | *  

 cf 11 | ro * 1MS $™SS ףדבע || trsp + 6 6 || 12 * prb dl | 6355 םֶהיֵנְּבְ
 < קזק5 םָתֹנּורֲעַּב | % 26 1155 6 68855 םֶהיֵתֹונְּב | ב * 6385 םֶהָי--

ut supra | 14 * 6S™MS5 ut supra |ּונינוזמ | ל 1 וננאצ; 65%55  prps 
PP Bt citD: 



1-72 PSALMI 1021 

 דִוְדְל הָלַהְּתי 5

 :דעְו םלועְל ףמש הָכְרְבֲאְו למה יֵתֹלֲא ְּךְמִמהֲא ₪
 :דַעָו םֶלועָל ךֶמָש הָלְלַהֲאַנ ָךְכְרְבַא םוְנלֶכְּבי (ב)
 :רקח ןיא ּתלְדנלְ דִאְמ לֶלֶהְמּו הָוהְי לונג ₪
 :ּודיִגִ ְיִתֹרּובְּו ךישעמ חָּבְׁשי רודל רוד (ד)

 : הָחישֲא ית כג רדת דובָּכ רַדָהיפ (ה

 ונגר רתקדצו יי בטיב רָב 0
 :דָסָח"לֹוָרנּו םִיֿפַא ּךְרֶא הָוהְי םוָחַרְו ןָּנַח ₪
 :ויָׂשעמלָּכ-לע וימֲחַרְו לבל הָיהי"בּומפ ₪
 :הָכּוכְֶבְי יִדיסִחְו ְּךֶשֲעַמ"לּכ הָוהְי ודי 0
 :ּורָּבַדי ךְתְרּובְנּו ּורָמאי ָּךְתּוכְלַמ דּובַּכי ס)
 ₪ רדה דֹובָכּו 'ויָתְרּובְ יםָרֲאָה יִנָבְל" ןעירוהְליי (ל)

 :םיִקּופכַהילכל ה יפה לכל הוה מוס (ס)
 :וּתְעְּב םֶלְכֶמתֶא םהָלןִתונ הָּתַאְו ּורָּבִׂשי ְךיָכַא לָכיִניֲעיפ ₪
 :ןוצְר יָח"לָכְל עיּבָשַמּו יִּדָדניֹיתֶא חתופי6 פ)
 :ויִשַעַמִדלָכַּב דיִסָחְו ויָכָרְּד"לָכּב הָוהְי קיָּרצז (צ)
 :תַמָאָב ּוהֲאָרְקִי רֶׁשֲא לַכָל יֵאְרְק"לכַל הָוהְי בורק ק)
 :םעישויו עֿמׁשי םֶתְעְוש-תֶאְו הָשעָי ויאָריוצְרפ )
 :דיִמְׁשִ םיִעָשְרַהדלּ תֶאְו ויִבַהֶאדלָּכה תֶא הָוהְיי רמוש (ש)

 ושְדָמ םש רָשְבלָּכ רבו יִּפ"רָבְַי הָוהְי תלת (ת)
 :ידָעְנ םֶכּועְל

 ּהָידּולְלַהי 6
 :הָוהְיתֶא יִשְפַנ יִלְלַה
 :יִדועְּב יהלאָל הָרָמְזַא יִיַחְּב הֹוהְי הָלְלַהַא

 Ps 145, 1 ft dl | 5 **1?רּדַה דובָּכ | ל 16 6 ּורָבִדְי | 6 ּוחישי 1 4 |
 6 א יִתְולַדְגג ו ףיָתְולדנו, 0 :ml 155 8 ףתלדגו | ל *1 6 6 "בָר (בל) |
 ל = 116 ֶתְקדַצְו | 8 א לוד, 0 "ל | 9 6 ד0% טחסט(טסטסוע )= לכל קז
 לָּכְלַכְמְל | I: Hie ךָתֹרּובְנּו | :2 == 1? םֶדָאְל | * 68 ֶתְרּובְג 6 ךָתֹרּובְג |
 5 6 Hie 3 ֶתּוכְלַמ | 13 ins 6 IMS 6 Hie 3 דיִסָחְו ויָרָבְּד לָכְב הוהי ןֶמָאְנ(נ)

cf 104/27 | 16 * 16 6 AN | ? mlt MSS 6 Hieוישַעָמְילֶכְּב | 15 61 6  
2r 7" add; nonnהוהי ||  velתֶא  frt dl | rg frt dl N || 20 = dlיד | 18  

cf :15,18.155 + יגלה םֶלֹוע דַעְו הָּתעַמ הי ּרְבְנ ונחְנַאְו  



 1022 7 םילהת 147,15—146,3

 :הָעּוׁשְת דל ןיֵאְׁשוםָוֲאבְּב .םיָביִדְנְב ָחָטְבִּת"לַא
 :יָתֹנּתְׁשִע ייָדְבֲא אּוהַה םויּב' ֹוָתָמְדַאְל בָשְו "וחּור אצת*+
 :יָהלֲא הָוהְי-לַע ורָבָש וְרְזְעְּב בקעי לֵאש יְֹׁשַא5
 םָּב"רְׁשַא- לָּבתֶאְו םִיַהדתֶא Re םִיַמָׁשו השע<

 :םיִרּסַא ריִּתַמ הֹוהְי : .םיכערל םֶתְל ןַתנ

 םיִפּופְּכ ףקז הָוהְי = םיִרְוע חַקפו הָוהְי
 םיִרָג-תֶא רמשו ההיפ :םיקידצ בָהא הוה

 :תּועְו םיִעָשְר ךרְֶו דקועְו הָגָמְלאְו סת
 רלָנ רֶלָל ןויצ ךיָהלֶא םֶלּעָלוהֶנהֶי למי

 :הָידוללה
 ה ּוללהי 7

 :סגכי = יִחְדנ הָוהְי לשר הוב
 :םֶתֹובְַעְל ׁשֵּבַחְמ - יִרּובְׁשְל אפורה
 :אָרקִי תומש םֶלָכְל םיִבָכוּכל רַּפְסַמ הנומ+
 :רָּפְסִמ ןיא ותָנּובַתְל ַחְּפְדברְו ּוניִנודַא לדג

 :ץֶרָאייֲע םיִעָשְר ליּפְׁשִמ | הנה נע עמ
 :רֹוָנְכְב ּוניהלאַל ּוְרָמַז הָדֹותְּב הָוהיל ּונֲעל
 רַמָמ ץֶרָאָל ןיִכַּמַה םיִבֲעַּבוםִיַמַׁש הָסַכְמַה

 :יריִצָח םיִרָה ַחיִמְצַּמַה

 ּאָרָקִי רֶׁשֲא בלע גבל ּהָמָחַל הָמהְבל ןתוני
 :הָצְרִי שיִאָה יקושְבדאְל ץֶּפְחָי סּוָּסַה תַרּובְגְב אָלפ
 :ודסַחל םיִלֲחיִמַהתֶא  ויָאְרְידתֶא הָוהְי הצֹּורְיי

 :ןֹויצ ףיהלֶא ללה הָיהְי-תֶא םלָׁשורי חבש

 :ךּבְרקְּב ּךיגָּב ךַרּב ְּךיָבְעְׁש יִחיִרְּב קזח-יקי
 :ּעיִּבָשַי םיִטַח בֶלֲח | םיָלְׁש ּךגּובְנםְׁשַהיּ
 רָבָּד יורי הָרַהְמירַע ץֶרָא ּוָתָרְמַא חלשה י5

Ps 146, 4 *° 10166 2,63 יִּכ || °° IMcc ודבָאְו ; 6 Hie S+ ַלּב | זס- <68 | 

Ps 147, 1° 64+ aiveite TOV kUpiovy = ּהָיגלְלַה | | * prps 7B] | 55 6 דש Beg 

huwv Aouveein = NN] :ּוניֵהלאָל ?| 8 6 - םֶרֶאָה תדבעל בָשעו prb haec 

vel sim exc || 12 6 Hie + הָיולְלַה 6 Hie 8 novum ps inchoant. 



1023 147,16—149,5 PSALMI 

 :רזַפְי רָפֲאְּכ רֹופְכ רָמָצּכ לש ןֵתֹּנהי5ֿ
 :ידמַעְי ימי ותְרָק יִגְפִל .םיִתְפְכ ֹוֵחְרִק ְילְׁשַמיז
 :םִיָמלְּנִי וחור בשי םֶסָמְיְו רָב חָלְׁשִיי
 :לֵאָרְׁשִיל ויַטּפְׁשִמ ויקח בקעיל וָרָבְּד דיִנַמיפ
 םּועְדילַּב םיִטָּפְׁשִמּו יוג-לכלוןכ הֶשַע אלל

 :הָיּולְלַה
 וּהְי ּולְלַהי 8

 :םיִמּורָמּב ּוהּולְלַה  םִיָמָשַהְְוִמ הָוהְי- תֶא ּולְלַ
 :ָאָבְצ"לְּכ ּוהּלְלַה יָבֲאְלַמ"לָּכ ּוהְלַה*
 :רֹוָא יֵבְכּוּכלָּכ ּוהּולְלַה ַחרָיְו שָמָש ּוהּולְלַהצ

 :םיָמְׁשַה לעַמורְׁשֲא םִיַפַהְו םִיַמְׁשַה יֵמָׁש ּוהּולְלַה
 :ּואָרְבָנְו הָגצ אּוה יִּכ הָוהְי םֵׁש"תָא ּלְלָהְי
 :רֹובֲעַי אָלְו ןתָנ"קָח | םָגּועְל דַעָל םדימעיו"
 :תֹוְמהָּת"לכְו םיִניִּנִת ץֶרָאָה"מ הָוהְי" תֶא ּולְלַהז
 :וָרָבָד הׂשֹע הָרָעְס חּוְר רֹוָטיִקְו גֶכׁש דָרָבְּו שאי
 :םיִזָרא"לָכְו יִָּפ ץע תֹועְבנ"לכְו םיִרָהָה
 :ףָנְּכ רֹוְָצְו שָמְו הָמַהְּבלָכְו הָיַחה יס
 :ץֶרֶא יִטָפָש-לָכְו םיִרש םיִּמֲאְללָבְו ץֶרָאדיִכְלַמיי
 :םיִרָעְנ"םע םיִנק תולּותְּבםֶנ םיִרּוחְב 2
 וּדַבְל מש בָגָשְנְיִּכ הוהְי םָש-תֶאוּוְלְלָהְי

 ומעל ןרל יםָריוצ :םִיָמָׁשְו ץֶרָא-לע ודה
 לברק םע לֵאָרְׂשִי ינְבָל ויְדיִסֲח-לָבְל הָלָהִּת

 הילל
 ו הי וללהי 9

 :םיִדיִסֲח לֶהְקַּב ותְלַהְּת שֶדִח ריש הָוהִיְל וריש
 :םְָּלַמְב ליי ןויצרינְּב וישב לֶאְרְשי חָמְׁשִי
 לרמת רֹנְכְו ףתְּב לּוחָמְב ומש ללה

 :הָעּושיִּב םיֹוָנַ ראָפַי .מַעְּב הָוהְי הָצרְיכ
 :םֶתּובְּכָשַמדלַע ּונָּנִרְי .דוֶבָכָּב םידיִסח ָלְעַי

 17 = קזקs ּודמַעי םִיַמ (זטמc 1 ֹותָרָקְל) | גָפ א ּורָבְּ, 0 6 ויָרָבְּד | 20 ו 6
 636 םעְדי | Ps 148, ד > Hie 8 | 2 ₪ ואָבְצ 0 Vrs ויִאְבַצ | 6 1 ורבע
 vel passiv | 14 * 68 םֶרִיְו | 5 prps וָברָק | < >68 | 5 140, 1 > 16 5



 1024 םילהת 16

 :םֶרְּב תֹוַָפיִפ בֶרָחְו םֶנֹורְנִּב לא תומר
 :םיִמָאְלַּב תֹוחָכּוּת םִיּוּנַּב הָמָקִנ תושְעלל

 :לזרב יִלְבַכְּב םֶהיִדְּבְכַנְו םיִקזְּב םֶהיִכְלַמ רֶסָאְל
 ויִדיִסָחלְכָל אּוה רֶדֶה בּותְּכ טָּפָשִמו םֶהְּב תושָעְלְ

 :'הָידּוללַה
 ויהי ּוללהי 0

 וע עיקְרְּב ּוהּולְלַה ושְרְקִּב ילָאולְלַה
 :ולְָג 'בָרְּכ והּולְלַה יויֲתֹרּוְבְנִב ּוהָלְלַה*
 :רָּנַכְו לֵבנְּב ּוהּלְלַה רפוש עקַתַּב ּוהּולְלַה
 :בֶנָעְו םִגְמְּב ּוהּולְלַה לוָחְמּו ףַתְב ּוהּולְלהי
 :הָעּורְת ילְצְלִצְּב ּוהּולְלִה עַמָשיִלָצְלְצְּב ּוהּלְלַה
 הי לֶלַהְּת הָמְשְּנַה לב

 :הָיּולְלַה
 93 4 | ל >6 Hie 5 | Ps 150, 1 5 >31155 116 5 | ל 1186 8 הָי |

Hie 8.75 5 ברֶּב | 6 <6* S2 * 3 ֹותָרּובְנְּב || ל  



PROVERBIA. ילשמ 

 :ילָאְרְִי לי דְִּדְּב הָמלְש יִלָשִמי 1
 :הָניִב יֵרָמֲא ןיִבָהְל רֶסּומּו הָמְכָח תַשָדְְ
 :םיִרְׁשִמּו טָפְׁשִמֹו קָרֶצ לָּבְשַה רסּומ תַחָקְל

 :הַמְזְמּו תַעַּד רענְל הָמְרְע םִיאָתָפַל תַתְל
 :הנקי תולָּבָחִת ובנו חקל ףָסֹויְו םֶכָח עַמְׁשיפ
 :םָתֹדיֵחְו םיִמָכַח יֵרְבַּד הָציִלְמּו לָׁשְמ ןיִבָהְל

 מ ּוּוזְּב םיִליִוֶא רֶסּומֹו הַמְכָת תַעְּב תיִׁשאַר הָוהְי תארי

 ְָּמַא תרות ׁשּטִּתלַאְו ְּךיֶבָא רסּמ יֵנְּב עֶמׁש*
 :ְיתֹנְרנְל םיִקְנעֹו שארל םַה ןמ תילי

 רֶמאוזסַא!: :יאָבּתדלַאי םיִאָטַח ּּותפידסַא יִנְּבפ
 :םָּנִח יֵקָנְל יהָנָּפְצַנ יםָרְל הָבְרֶאְג ּונָּתַא הכל

 גרב יִדְרְּכ םיַמיִמְתו םיַח לואְשּכ םֶעְלְבְי
 :לֶלָש וניתְב אָלַמְג אָצְמְנ רֶקָי ןֹוָהלָּכיצ
 :ּונְלְכְל הָיָהְי דָחֶא סיִכ ּונָבותְּב ליּפּת ָלְרונ+

 ויםֶתְביִתְּנִמ ל עְגֶמ תא ּךרָרְּב ךלת-לא נבי
 :יםָדְּדַפְשְל ורהמיֵו ּוצּורָי עַרָל םֶהיֵלְנַר יִּכייפ

 :ףְנָּכ ילַעְּבִלָּכ יִניִעְּב יתָשְרַה יהָרזְמ םָנֲח"יָּכ ל

Multi Joci huius libri in 8 secundum 6 et in 8 secundum 5875 8 

vel redacti sunt | Cp 1, r™l?c6"3 ךֵלָמ WN (sed cf Qoh 1,1); 

 רָסּומ  Sap Sal 8,8 =?) 8"ו לע 'מ [ 35 133: 6 0% \6יזשצ 2155555

 =)  prb dl m csא(')בֶּתִִלַאא  pc MSSהבאת"לא,  | 10 = ca 603155 6'הָו
 א 'ב 'תלַא + 15?( || rr 3 nonn vb exc, exempli gr רמאל דל cf 6 |לנ םֶתְלְו

cf 1,18; w Io,8; 56,7; vel? in his 4 loc form a DY :xsidiari || 14 prps © 

 סוכ ®cfy 165 | rs*dlc | ל 16 4)+7 MSS Vrs (defect םֶתְ)ביִתְּנִמ |

 16 *° = Jes 59,7; Rm 3,15; >558ג (6%* < 5135 Sh = 1( || 17 * 1 הָרּוָמ
 a רזמ extendere | ל al ה | 5 4MSS 64 לב.
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 1026 ילשמ 28—1,138

 :םֶתְשָפְנל ּונְפְצי ּובְרֲָי יםָמָרְל םַהְוי
 ס | וחָקִי 'ויִלְעְּב שָפָנתֶא עַצָב עַצְּב"לָּכ יתֹוחְרֲא ןֿפיפ

 :הָלוק ןתת תובחְרב יהָנְרְּת 'ץּוחַּב תֹומְכָחִי
 :'רמאת ָהיֶרְמֲא ריִעָּב םיִרָעְׁש יֵחְתפְּבי אָרְקִת יתוימְה שאָרּביי
 יםָהָל ּוָדְמֲח ןוצָל םיִצלְו "יִתָּפ יּוֿבֲהֲאָּת םִיְתּפּו יִתָמדדַעְיי

 יִּתַחַכותְל בושת :תעֶדואְנְׂשי םיִליִסְבְּ
 םָכְתֶא יִרָבְד הָעיִדוא יָחּור םכל הָעיִּבַא הַּגִה

 :בישקמ ןיֵאָו יַד יִתיִטְנ ּונָאָמְּתו יִתֹאָרָק ןעני+
 :םָתיֵבֲא אָל יִּתְחַכותַו יִתְצְעְדכ ְעְרפִּתוי
 :םָכְּדְחַפ אָבְּב גֿעְלֲא קָחְשֶא םֶבְיִאְּב יִנֲא-םגי5
 הָרְצ םָכיֵלֲע אְבְּב * הָתֶאָי הָפּוסְּכ םֶכְדיִאְו םַנְּדְחַּפויהוָאׂשְב אָבְּבל

b 

 ויהָקתצְו :יִנְנֲאְצְמִי אָלְו יֵנְנֹרַתׁשי הָגֲעֲא אָלְו יִנְנאְרְקִי זָא
 :ּורֲחְב אָל הֹוהי תֶאְרִיְו תַעְד ּואְנָשיִּכ תחת

 :יִּתְתַכותהלְּכ וצַאנ יִתָצעל ובֲא-אלפ

 :ּועְּבְִׂי םֶהיֵתָצעְמִמּו םּכְרד יֵרִמ לְכאי
 :םְֶּבַאְּת םיִליִסּכ תָנלַׁשְו םֶגְרַהַּת םֶיְחְּפ תֶבּוׁשְמ יב
 פ | :הָעְר דחפמ ןנאשו חטָּב"ןְּכְׁשי יל עמשו

 :ִךְתא ןַּפְצִת יִתוצִמּו יָרָמֲא חתם יִנְּבי ל
 :הָנּובְתל בל הָמַּת גְזֶא הָמְכָמִל ביֶׁשְקַהל*
 :ךלוק ןִּתִת הָנּובְּתל אָרְקִת הָגיִּבל םָא יּכ
 :הָנׂשְפִהּת םיִנֹמָמַּמַכְו ףֶסָכַכ הָּנָשְקִבְתִסִ

 :אָצְמִּת םיִהלֲא תַעָרְו הָוהְי תֶאְרי ןיִבָּת זָא
 :הָנּובְתּו תַעַד ֹויֿפמ הָמְכְח ןִּתִי הָוהְי די
 :םֶת יֵכְלָהְל ןגְמ הישות םיִרָשְיל ןָפְצו
 רָמְׁשי ודיסַח ְּךֶרָרְו טּפְׁשִמ תוָחְרֶא רצְנ*

 18 * 6 םֶדָל vel (==1MSF) םיִמְדְל; 1? ₪ || ל cf 11° | rg * 1 fit תיִרָחֶא 4
 6 18 fj 56 א0ד001000% | ל 6 הָלְועְּב | כס * 6 תוצוחְּב | ל ? 6[ 83; קקפ הָנְרִת

 cf Hi 39,23 vel i | 21 * 1 6 6 nibh | °°? nonn vb m cs dl, expl cs 1[ פב
 'את ריע !ve 41 'מא 'עב (עב >1/15*) | 22 * 1 6 23155 ּובָהֲאַּת | ל 1 יִתַפ \

 5 1 :םֶהל | %1 תעַד | 23 1 :יתחכותל, 6 תּוחְכּותל | 27 * 6 0 הָאושְכ
 הָנֲאׁשְכ | 5 פזט ,dl m cs | 32? | Cp2 3 20155 6 Dַא | 6 6 וינְּפִמּו 4

 7 %68 ןֵפָצְו 00 ןפצי | 8 א ודיִסַח, 063 ויָדיִסַמ, 69 םיִדיִסֲח.



2,9—3,11 PROVERBIA 1027 

 :בּוטלּנָעַמ"ילָּב יםירָשימּו טפְׁשִמּו קֶדָצ ןיִבְת זאפ |
 :םַעְִ ְךְׁשְפַנִל תעדו בלב הָמְכָח אוָבְתְיִי
 :הָּכָרְצְנִת הָנּובְּת :ךיִלָע רָמָשִּת הָמְזְמיי

 :תוְכָפְהִּת רבִדָמ שיִאְמ עב ְּרֶהִמ ְליִצהְלי
 :ךֶשֶח-יִכְרדְּב תֶכָלְל רֶשְנ תּוחְרֶא םיִבְזְעַהי
 :ער תוְכְפְהַתּב ּוליִנָי עֶר תושעל םיִחַמָשַהְי
 :םֶתולְּגְעַמְּב םיֹזלְנּו םיִשָקִע םֶהיֵתְחְרֶא רֶׁשֲאי

 ס :הָקיִלְחָה ָהיִרְמַא היַרְכָנִמ הָרֶז הָשאַמ ְּךְליֵצַהְלפ
 :הָחַכְׁש ָהיֶהְלֶא תיִרְּבדתֶאְו ָהיֶרּועְנ ףּולַא תָבָזעַה 7
 :היֵתלָנְעַמ םיִאָפֹר-לָאו ּהָתיּב יתְוָמלֶא יהחָש יב

 :םיַח תוחְרֶא ּוגיִשי"אַלְו ןובּוׁשְי אל ָהיְֶּבלָּ
 :רֶמָשִּת םיִקיִּדצ תֹוִחְרֲאְו םיִבֹוט רְדְּב כת ןעַמְלי

 :ּהָב ּורְתָּוִי םיִמיִמְתּו ץֶרָאְדּנְּבָשְי םיִרְׁשִיּב
 ס :הָּנֶמִמ ּוחָּסִי םיִדְנֹובּו ּותָרְּכִי ץֶרָאַמ םיִעָׁשְרו

 ְדַּבִל רַצָי יִּתוצְמּו חַּכְׁשִּת- לא יִתְרות יִנָּבַי 8
 :ךל ופיסוי םולָשְו םַיַח תֹוָנְׁשּו םיִמָי ְרֶא יָּכ

 -לע םַבְתַּכי ּךיִתורְגְרנהלע םרשק בויל תַמֲאְו דס

 בל חול = ;םדאְו םיִהלֲא יניעב .יבומ לכשְוי ןֵח"אָצְמּו
 :ןַעָשָּתְדלא ךְתְגיֿפ-לָא בל" לָכְ הָוהְילֶא חַטְב5

 ּיִתחְרֶא רָשיְי אּוהְ ּהָעָ כרב
 :עֶרמ רּוסְו הֶוהְיתֶא אָרְי ְּךניִעְּב םֶכָח יֵהְּתלַאל

 :ְהיָתֹומְצַעל יוקשו בשל יֵהְּת תּואָפְר
 ְָתֶאּבְּתלְּכ תיִׁשֹאַרְמּו ְףָגֹוהְמ הָוהְי ד תֶא ךֵּבַכ

 :ּצְרְפי ְךיָבָקְי שוריתו עַבָׂש ּךיַמְסֲא ואְלָמְ—ט
 :וָתְחַֹוְתְּב ץְקִּת"לַאְו סָאָמּת-לא ןֶנָּב הָוהָי רסּומיי

9 * prps ;רמָשְתְו 1 frt 3 WDA (cf 6 kai א0דסק00066 ?) = 3 רשאתו 4,14] 

  cf 109; Jes 508 | r7lftםישקעמ  15 cf 19,1; 286; prpsל ע לכו | 14 1 ו

 % תַתַׁש  1 ftםיִהְלָא || 18 * 6 260 = הָתָׁש צe! הָמָש; 8 החכש; 6206 6
  | 221 6תֶוָמְלַצ + cf Ez 40,16 etc; 1 8תומלֶא  et 22,14; 23,27 | * 3אקמעבד

6369 Or ing: | Cp 3, 3 75 651145 3% <65 = 7,3; dl m cs | 4 4 
w 111,10; 2Ch 30,22; prps (ט םש' || 8 1c 68 ְּךֶרֵׁשְל = ראשל cf 32 

 . 1 8 6 6 QW | xr frt alזס |  cf 4,22; Thr 3,4רב
66* 



 1028 ילשמ 5

 :הָצר ןָּבתֶא יֹבָאְכּו חיָכֹוי הָוהְי בֶהָאְי רֶׁשֲאיתֶא יב
 :הָנּובְּת קיִפְו םֶדֶמְו הָמְכָח אָצְמ םֶרֶא יִרָשַאינ

 :הָתְאוְבִּת ץּורָחְמּו .ףָסָּכ"רַחְסִמ ּהָרְחַס בוט יִּכ
 ןהָבּושְנ אָל 'ךיִצְפִחְדלְכְו יםיינָּפִמ איה הָרָקייפ

 :ידֹוְבָכְו רָשָע הָלואַמְשַּב ּהָניִמיְּב םיִמָי ךֶרָאי
 םולָש ָהיָתְביִתְנלֶָכְו םעָביכְרד ָהיִכְרְרי

 פ | :לָׁשֲאָמ ָהיֶכְמְתְו ּהָּב םיקיזחמל איה םיִיַחץֶעי
 :הָגּובְתְּב םִיַמׁש ןגוכ ץֶרָא-דסי הָמְכְָּב הוה

 :לָטדּופַעְרִי םיקָחָשּו ּועֲקְבִנ תֹוִמֹוהְּת ּוּתְעַדְּבִיס

 :הָמזְמּו הּנׁשִת רֶצְנ .יךיניעמ 'וזלידלאי יב
 :ךיִתְְּגְרְנְל ןחו ְּךָׁשְפַנְל םַײַח יָה

 :ְףוְגִת אָל גרו ְךָכְרּד חטָבָל ְֶּלַּת דא
 ְֲתָנׁש הָברֲעְו ָתְבכְׁשְו דָחְפִת אָל בּכְׁשֲת"באצ

 :אָבְת יִּכ םיִעְׁשְר תאשמּו םִאְתַּפ דַחָּפִמ אָריֵּת"לַא*צ
 :דָכָלִמ ָךְלִנר רַמָׁשְו ּךָכְסַכְב הָיָהְי הָיהְירִכי5

 :תֹוׂשֲעַל 'ָךיִדָי לאל תֹויָהְּב וָגְעְּבִמ בֹוָט"עֶנְמִּת-לַאז
 :'ִֶתִא שי ןַפָא רָחָמּו בוש ךְלוךיעְרְל רמאתלַא

 ְדָּתַא חַטְבָל בָשּוידאּוהְו הָעְר ךער"לע ׁשֶרֲחָּתלַא*פ
 :הָעָר ְּךלָמִג אָלְא םָנִח םֶדָאםַע בוָרּתְַלַאי

 :יָכָרְדלָכְּב רַחְבִּת-לַאְו סָמָח שיִאְּב אֵנְקּתלַאי
 :וךוס םיִרְׁשי-תֶאְו זולָנ הָוהְי תֶבַעוִת יִּכ*

 ָדרְבָי םיקידצ הָוָנּו עָשְר תִיְְּב הָוהְי תֶרָאְמ
 :ןחדְתְי יםייָנעלְו ץיֶלְיאּוִה יםיצלל-םאיא

 ס | :ןולָק םיִרֹמ םיִליִסְכּו ּולָחְנְו םיִמָכַח דובב
(MSA)5,18 | 13 16 6 שיאְו  r2 *>IMSK=; fit dl | *16 6 QO cf Hi 

Vrs D'ygn 8,11 |םִיִניִנָּפִמ 8,11; א םייִנָּפִמ | ל 16 1815  Q Vrsשונָא] | 15 *16  vel 
2r = +ּהָכְמִתְו |  vel 1A7? | 16 6+ add || 18 | Dמָאֵשָרִי vel6 8,11; 5% 7,4;  

 trsp post המזמו | ל 1c iMSK= (cf Vrs) ולזי = ּולֲא)י vel ולוי |[ 24 1 6 6

a? |בָשִּת | 25 1? םִאָתְּפ | 26 1 6 6 ְּףיִתלְסְמחלָכְנב; היהי (> 15%%9)1)  
Ql | 28 * <6:ול יִעבָמ | * 16 וז 155  évoehףיערמ ; 1 5 6 6  prps27 *  

 ו 0 ךָעְרְל (א ךיערל) | *.6 +44 | בס 16 0 ביִרָּת; א בּורָּת צe! בֹורָּת | 31 6 6

wen 9 

 םירתכמ (14,18), vel םישר' ([65 57,13).
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 :הָניִּב תַעַדְל ּוביִׁשְקַהְו בָא רַסּוְמ םיִנָב ּועמָשי 4

 :ּובְֹעַּת"לָא יִתְרּוְת | םֶבָל יִּתָתָנ בֹוָמ חַקל יב
 :יִּמֲא נפל ידיִתְוְךר יִבָאְל יִתָיָה בדי
 :הִָחַו יָתֹוִצִמ רֶמְש בל יִרָבְּדְדֶמְתְי יל רֶמאַו ני

 :יפיַרְמֲאְמ טתדלאְ 'חּכְׁשִת-לַא יהָניִב הָנָק הָמְכֲח הנק
 ָָרְצִתְו הָבְהֶא ָּךָרְמְׁשִתְו ָהָבֶזעֶּת"לַא*

 :הָניִב הנק ְךננְנקלֶבְבּו הָמְכָח הָגְק יהָמְכִח תישאר"
 :הְָּקְּבִחְת יִכּךַּבכַּת ָךָמְמורְתּו הס

 פ | ָךגנמְת תרָאְפִּת תֶרְטַע ןָח"תֶיְל ךָשאְרְל ןְּתת
 :םייח תֹוָנְׁש ףָל ְּבְְו יָרָמֲא "חה יֵנְּב עָמָשי<

 :רָׁשְייִלָנְעמְּב ְּךיּתְכַרְדַה  ףיִתיִרְה הָמְכֲח ּךָָדְּביי
 :לָשָּכִת אָל ץּורָתְִאְו ףדעצ רֶציײאְל ףךְְכֶלְּביי

 :ףײח איָהיְּכ ָהָרְפִנ ףָרָּת-לַא רָסּומּב קֶזְחָהיי
 :םיִעְר רב רַׁשֵאִּת-לַאְו אֹוָבָּת-לַא םיִעָשְר חַרַאָּב

 :רָבַעַו ויִלָעִמ הָמְׂש וְּב"רְבעת-לַא ּוהָעְרָּפ5
 :ּולוָשְכְַי אָלדמִא םֶתָבִש הָלְזְננְו ּועְרְי אָלְַא ּונְׁשי אָל יי

 ּוִתְׁשִי םיִסָמֲח ןָיְו עשר םֶחָל ּומָחָל יִּכ
 :םִיַה ןוכְנירעי רֹואָו ךלוה ּהָנְנ רוָטְּכ םיקיִּדַצ חרֶאְוי*

 ם ּּולָשְּכְו הָּמַּב ועדי אל הָלַפַאְּכ םיִעָשְר ךְרְבי
 :ּנְזֶמטה יֵרָמֲאל הָביָשְקַה יִרָבְדל יִנְּב>>

 :ָּבְבְל ְךותְּב םרְמָש  ךיניעמ וזילוילַאיי
 :אַּפְרמ ירָשְּבְילָכְלּו םֶהיִאְצְמְל םַה םִָיַחְיִכ

 :םיִיַח תואְצוִת ּונמִמִיכ בל רֵצְנ רֶמָשָמלָּכְמ
 :ָך5ִִּמ קחרה םיִתְפְש תנְּו הָּפ תּושקע ךְּמַמ רְסָה
 :ָדְנֶב ושי ףיִפעְפעְו ּוטיְּבי חַכָנָל ני

(sed inestיִנָבְל | 4 >6 || 5 ** >6  ml: MSS Eddספ 4, 3 * 6 דיִדָי ? | ל  
etיפ; 6375 = 4 46 + 58)  in 6* postחכשתהלא ,  in 6% =+4MSS post 

4b, TP) et ins postea */, stichְדַּבְל  aut dl 46--5 0, aut lל-ל >3;  || prb dl 

AIR) | vs 6 trsp post 7 ||יִנְב  nonn vb (expl csחכשת"לא  et ante 

caenare? || 10 % hic incip8 לסלס = לשלש  | v7 >G(excl:oMSS) | >In? 
 cp 4 | זס * prps חקל | 13 רסומ ?alias masc ! || 14 1 Qal ut 96, vell רשאת =

 רֶׁשִּמ | :5 65 ומעְרִמ ? | 16 1 6 06 ּוליֵׁשְכָי 20h 25,8; א ּולּושְכִי | צ 18 זק
 post 19 | *= ןֹוכָנ דע ? | 2 1 ּולְזיֵי = ולי 6 3,2ז | 22 69 רָשַּב; 1 םֶרָשְּב | 23 1

vevérw NW.6 639 דלָכְּב | 25 1 6 6  



 1030 ילשמ 5,23—4,26

 נכי ְךיָכָרְדלָבְו .ףלגר לגעַמ סל
 ס  ועֶרֹמ ךלְנַר רֶסֶה לואָמְׂשּו ןמְטת"לַא-ז

 :ְָנְזָא-טַה יִתְנּוִבְתִל .הָביֵׁשְקַה "יָתָמְכָחְל יֵנְּבי 5
 :"ּורַצְנִי ְךיִתַפש תַעֹדְו) יתֹומְזִמ רָמְׁשְל>

 = ּהָּכַח ןֶמׁשִמ ] קל הָרָז יֵתָפְׂש הָנֶפַטִּת תַּפֹנ יב
TT 

 :תויפ בֶרְחַּכ הָּדַח .הָנעלב הָרָמ ּהָתיִרֲחאְוּצ
 :ּוכְמְתִי ָהיִדְעְצ לאש תָוָמ תדרי ָהיֶלְגַרפ

 ס :יעָדַת אל היִתלְגעֿמ ּועְנ לת םיִיַח הראפ

 :יִפיִרְמַאמ רגלו יֶלּועְמְש םיֹנְב התו
 :הָתיִּב חתָּפ"לֶא ברְקִתִדלאְו ּךֶּכְרַד ָהיְלְעִמ קחרמ*

 :"יִרְזְכַאְל ףֶּתְנָשּו יִדָדוה םיִרָחַאל ןְתַּתפִפ
 :יִרְכְנ תְִבְּב ךיֶבָצָעַו ךחּפ םיִרָז ָעְּבְשְיְַפי

 ְָרֲאׁשּו ףְרָשְּב תיִלְכִּב ְּךָתיִרֲחֶאְב ָתְמַהָנְויי
 :יִּבִל ץֵאָנ תַחַכּותְו רֶסּומ יִתאָנְׂש ךיא ּתְרמֶאְוי

 ם יִנְֶא יִתיִטַהְדאְל יִדָמלְמְלְו .ירומ לוב יִּתעַמְשאלְו
 :הָדִעְו לָהְק ךותְּב עֶבִלָכְב יִתָיָה טַעֶמָּבי

 ְָראְּב ךותמ םיִלְזִנְו ּךֶרּוּבִמ םִיַמ"הָתְׁשי
 :םִיָמ-יִגְלַּפ תֹובתְרַּב הָצּוִח ְּךיָתֹנְיעַמ ּוצּופְויפ

 ְדָתַא םיִרָוְל ןיאְו ּךָּדְל ְָליִהְיז
 :דיִמָת הָנְׁשִ] :ּיִרּועְנ 'תשאמ חַמֶשּו יִדוְרַב ּהְרוקְמיקְיי

 הָתָבֲהִאְּב תַעדלכְב "ךּגרְו "ָקיִד ןֵח"תַלֲעיְו םיִבָהַא תיא
 :הָיִרְכֶנ קח קַבַחְתּו הָרְזְב יֵנְב הָנְׁשִת הָמָויי

 סָלפְמ ויָתלְּגְעַמהלָכְו שיִאְדיכְרד הָוהְי יניעו חכנ יב
 ָדמְתי ּותאָּטַח יֵלְבַחְבּו יעָשְרֶהתֶא ְדְכלַי ויִתַנוְוְעיי

 :הָנְׁשִי וּתְלּוא בְרְבּו רֶסּומ ןיִאְּב תּומָי אוה3
27 6+add | Cp 5, 1 *! הָמְכֶמְל 6 22 || * 1 הָנּובְתְל | 2 * ins ₪ יִלְע 4 

  6 et 14,3) | > 6 + 06 | 4 16 2\155%%ל-ל 1 זז ףּורַצְני םיִתַפָש תעדו | 2,11
  vel) | > add? |7lc 8לָּב  1496 | 6 * 1 6 Vrsש ; ? cf Jes 41,15תוויָפיִּפ

‘J et postea עַמָש et VION cf ]5,ז. 20 | ף * 6 קשמצ ססט = ךייַח ? 36 נוה 
 (גמ)  vel ins 6 65ל 6 םיִרְכַנְל | זז 1 6 63 ּתַמַחְנְו | 13 66155 לוקל | 16 = 'פיַה

  | Ig ante vel'אָּב  | | 16 ass @MS Vrs-ןפ עשו לַא | 18 = 6 (!566) בל
post ** */, stich exc; 6 post ח[ 6uAeirw oot || * prps ָהיָדּד cf 7,18 et GVenet |] 

$sic Occ, Or ךיורי | 20 dl frtc6m cs | 22 °° dl (gloss cf 6 &vbpo) | 1 

frt (c 6 ézepign vel 6חש\6דס) הָפָּסִי vel עובי 
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 :'ִךיִפּכ רול ְעְקִת עַל תְבְרָעְדסַא יִנָּבִי 6
 :ךיִפדיִרְמַאָּב ּתְַּֿכְלִג .יֶפיַרְמַאָבי ָתְׁשְקונ

 ךעריףכְב ָתאָב יֿכ 'לֵצְּגַהְו יֵנְּבֹיאֹוַפַאותאְזי הָשָעּ
 :יייִעַר בָהְרּוי "סַּפרֶתַה "ל

 ְיּפעְפַעְל הָמּונְתּו ְּךֶגיִעָל הש ןּתִּתלַא+
 סם  'שּוקָי ימי רֹוֿפצְבּו יִדָיִמ יִבָצַּכ לַצָּנַה5

 םָכֲחַו ָהיֶבָרְד הֶאְר לע הָלְמִנילָאדל6
 :ילשמּו רמש' ןיִצָק ּהָלויֵא רֶׁשֲאְ
 :ּהָכְכַאְמ ריֵצָקב הָרְנֶא ּהָמְחַל ץיקּב ןיֵכְּת*

 ְֲתָנְׁשִמ םּוקֶּת יִּתְמ בָּבְשִּתולְצְע יתְמרַע
 :בָּכְׁשְל םִיַָי קָּבִחֹוטַעְמ תֹוָמּונְּת טעֶמ תונש טעמי
 ס  ןִגֶמ שיִאְּכ ךֶרְֹחַמּו ףשאר ךְקַהמַכיאָבּווו

 :הָּפ תּושְקַע ךלוה ןֶוָא ׁשיֶא לַעילְּב םָרָאיי
 :ריִתעְּבצֶאְּב המ 'וָקְְרְּב ללומ וניֵעְּב ץרקי3

 :"ַחְלַשְי םִיִנָדַמ" 'תעלָכְּב 'ִעָר ישרח ֹובַלְּבו תֹוכְּפְהּתיצ

 ספ  :אַּפְרִמ ןיִאְו רַבׁשִי עַתּפ ודי אֹוָבָו םאָתַּפ ןֵכילַעיפ
 :וָשְפַנ תֹובֲעֹוּת עַבָשְו הָוהְי אָנָש הָּנִהשֶשי

 :יִקְנְּה תֹוכְפְׂש םִיֹלָיְו רֶקֶש ןֹוָשְל תּומְר םִיניֲעיז
 :הָעָרָל ץּולל תורָהְמְמ םִיָלְגַר ןַא תּוִכְׁשְחמ שֶרֶח בליי
 פ | :םיָחֶא ןיּב םיֹנָדְמ תָלְׁשְמּוי רֶקָש דע םיִבָנְּב יפי

 :ָךֶּמַא תרות שטת-לַאְו בָא תֶוְצִמ יֵנְּב רֶצְנִפ
 :ְָחיִׂשְת ְֲתֹרגְג"לַע םלָגָע דיִמָת ָךְּבללַע םֶרָשְקיי
 איה תוציקהו' לע רָמְשת ּכְכְשְּב תא הָחְנַפְדְכְלהְתַהְּבִי

 :רָסּומ תוָחְכיִּת םייח ְּךֶרְָו רוש הָרַּתְו הֶנצִמ רג כ
 Cp 6, 1—rg add | 1 *16 mlt MSS Edd Vs כ | 2 ** 16 6 ףךיִתָפָשְב |

cs? | 916 6 (whהָכְל ג  > | a?נהו ' velב ' a1? vel3 ** 6 ָךּוצַא ? | ל  
we(1 הָבָהְרו ) | § 6 +8  frt stich alterהָפַרְתִּתְדלאו | <<  éxAuépevo) 

 rungw || 5 51 דיִצְמ (6+ 6 6א Bpoxwv = דּוצֶּמִמ) | ל .5 'קי חַּפְמ; 68

 הָּפַמ | 7 15 ןיצק | ל-ל = 1, stich? | 8 6+ nonn 56205 || 11 4 ְךַלַהְתִמ |

 13 * K6 ֹוניֲעְּב 0380 וָנ-- | ל א63ע ֹולְנַרְכ 08 ול- | * 086 ויִתעְּבְצאְּב
 6 תועָּב--, 9 ותעב-- | 14 * cg שָרח 6 ובְלְּב | ל ><נM5*=; 61 | *1תע|
 4 cjg 6 ny; K םינדְמ צ6| םיִנְדִמ, 0 םיִנָיְדִמ | 16 1 6 0 תַבַעוּת, א תוב--|

et frt 6( | 22 °° frt 01; al ** trspon post 23 | 23 51א5**15 <) ץורל dl18  

 תַתַכֹות; 68% ו תח---.



 1032 ילשמ 7,13—6,24

 :הָיְרָכְנ ןּוׁשָל תֶקְלָחַמ יער תֶׁשֲֹאַמ ְְּרֶמְׁשִלי
 ָהיִּפעְפַעְב ךֲחקִת"לַאָו ְּךָבָבְלִּב הָיִפָי דֵמְחַּת"לַאצ

 גדּוצָת הָרָקָי שָפָנ שיא תָשִאְו םָחָל רֵּכִּכ"דֲע יהָנּוז הַׁשֲא-דַעְב יִּכי5
 :הָנְפרְׂשִת אֶל ויִדְנְבּו קיַחְּב שא שיא | הָּתְחָיַה *ז

 :הָניִוְּכַת אל ויָלְנַרְו םיִלֲחַנַה-לַע שיא ךלהי"םָאיל

 ם הב עְגּהילּכ הָקָנ אל .והער תׁשֲא-לֶא אבה ןכיי
 :יבֲעְרו יִּכ" ושפַנ אלַמל בֹונָנו יִכ בֶנַנַכ ּוזּובְיְיאָלִי

 :ןתַו תב ןוה"לֶּכתֶא םִיָתְעָבַׁש םלָשְי אָצְמְנְו
 :הָּנָׂשעֶי אֹוָה ושְפַנ תיִחָשַמ בֶלירַסֲח הָׁשֲא ףָאנ

 :הָחָּמִת אל ֹוּתַּפְרַחְו אָצְמִי ןוָלָקְויעג
 :םקנ םוויְּב לוח אָלְ רֶבָּנדִתַמֲח הֵאְנקִיַּכצ

 ם ּודַׂש"הָּבְרַת כ הָּבאֹיאָלְו רְֶכיִלְכ יג אשאל
 :יָדָּתַא ןּפצַּת יִתוָצְמּו יָרָמֲא רָמְש יֵנְּבי ל
 :ףיניע ןושיִאְּכ יִּתְרוְתְו הֶיְחְו יִתוָצִמ רַמְשי

 ִּךָּבל ַתּול-לַע םַּבְתַּכ ךיָתֹעְּבצָא-לע םִרָׁשָקּ
 :אָרְקִת הָניִּבל רמו תא יִתְחַא הָמְכָחַל רֶמָאי

 :הָקיִלֲחַה היֶרְמא הירְכְנ  הָרָז הָׁשֲאמ מש
 :ּתְפַקְשנ יִּכנְׁשִא רעְּב 'יָתיֵּב ולב יב

 :בל"רסח 'רעג םינְבב הָניֵבָא=םיאָהְּפַב יאָרֲאְוז
 דָעְצִי ּהָתִּב ךְרָרְו ּהָנֿפ לָצֲא קּושּב רבע*

 :הָלּפֲאְו הָלְיל 'ןושיִאְּב .םוְנ יבָרֲעְּביףגְּ
 לבל תַרְצָנּו הָנוז תיש ותאְרְקל יהָׁשֲא הגהְוי

 :ָהיֶלְגר נכְׁשִיהאָל ּהָתיֵבְּב תֶרְנְסְו איָה הָיִמִהיי
 :בְךֶאַת הַנּפלַּכ לָצֶאְו תֹובֹחְרְּב םעפ ץּוחַּביםַעָפיי

 וול רַמאָּתַו ָהינפ הֶזַעַה ול הָקְשְגְ וב הָקנֲחָהְוי
frtc (6 2) 300 iw) | 26 * 1 ₪ל 1  | *lc 6A) VI cf Hos3,r24  

v 29 rt gloss | 30 * 1 6 nonn MSSהָנּוּוַה ׁשֵא רעְב יִּכ | 27 = 72 ||  
 אָלֲה | < ft gloss (1 בג et cig בונגי יכ c ושפנ אלמל) | 32 1 ? |
 Cp7,1r6+add |v 5 = 2,16 (add?) | 6 *1 ₪ 6 Vrs 'חַמ | ° 68 ּהֶתיִּב;
 ins frt יִּתְמַּבָה | < 68 A9QW] er antea 3 בנשא )6 66 766 חג0ז66(6) |

trsp frt postןיִבָּתַו >6 | ל  NI et postea S5* האראו; 68 MSSF=7  

 םיאתפב m ₪ | 8 16 Vrs 9 | g *1 ft WD cf Jdc 19,9 | ₪0 ןושָאְּב +

tempore cf 20,20 || ro *1 ₪ 6 6 הָשֶאָה | ° 1 frt טול cf Gn 38,14 | זז prps 

 . cf Cant 3,2. 3תֶבְבַסְו



79 PROVERBIA 1033 

 :יִבְְג יּתְמְלַש םוַה יִלָע םיִמָלָש יִחְבְז
 ָרֲאצְמֲאָו יִנָפ רתשל ךֶתאְרְל יִתאָצי ןְּב"לַעפ

 פ | וםיָרְצַמ ןּוטַא תֹובָטַח .יָשְרע יּתְרְבְר םיִדְבְרַמי
 :ןוִמּגְקְו םיִלַָא 'רֶמ יבָּכְׁשִמ ייִתְפְ

 :םיִבָהָאָּב ּהָסֶלַעְתַנ רֶקְּבַה"רע םיִדָד הָוְרִנ הָבְלי
 :קוחרמ ְּּב ּךלֶה ֹותיֵבְּב ׁשיִאָה ןיא יב

 :ותיִב אָבְי אָסָּכַה םפָל ֹודָנְּב חַקָל ףָסַָּה רוָרְצי
 :ּונָחיִּדִּת ָהיִתְפִׂש קְלַחְּב ּהָחְקל בֵרְּב ּוּתָטַה*י
 לאבי חַבָטֶא רושָּכ יםֶאְתַּפ ָהיֶוֲחָא לה

 ודָבָּכ ץח חלפי דע ;"ליוַא ירסּומלֶא יסָכָעְכ
 יחַפלֶא רֹוּפַצ רֶהָמּכ
 :לַאּוה וׁשְפנְביִּכ עדיאל

 :יִפ"יִרְמֲאָל ּוביִשְקַהְו ילרועמש םיִנָב הָּתַעְוצ
 :ָהיֶתוביִתְנַּב עַתַּת-לַא ּךָּבְל ךיִכרְּדלֲא טְׂשיהלַאצ

 ה ינהל םיִמְצְעַו הָליִּפָה םיִלְלֲח םיִּבַרדיּכ6

 :תֶויירְדלֶא תודְל ּהָתיּב לש ירד
 :הָלוק ןִתּת הָנּובְתּו אָרְקִת הָמְכָחִאָלַהְי 8
 :הָבָצַנ תֹוָביִתְנ 'תיִּב .'ְּרָדיִלָע םיִמרְמשארְּבי
 :הָּגְרִמ םיִחָתְפ אוָבְמ תֶרָקיִפָל םיִרְעְׁשירל

 :םֶדָא יִנְּבִלֶא ילוקו אָרְקֶא םיִשיִא םֶביֵלֲא
 :בל ּוניִבָה םיִליִסְכּו הָמְרָע םֶיאָתְפ ּוניִבָה

 :םיִרָשְִמ יִתָפְש 'חַתְפַמּו רָּברֲא יםיִדיִנְניִכ ּועָמָש
 :עשר יֵתְפְׂש תָבַעוְתְע יִּכַח הָּגַהְי תָמָאְדיִּכז

 :שקעו לָּתְפַנ םֶהָב ןיִא יִפְדיִרְמַאַלָּכ קָדְְּב
 :תַעָד יִאְצמְל םיִרָשיִו ןיָבַמל םיִחֹכָנ םֶלָבִפ

trsp 6 Vrs, adל  | Vrs ADD]6 (0זקשאש )?( || 17 * 1 6  cfיִתיִטָה  prps16  
fit = edamus, fruamur (cf 89*31155 םילהאו || 18  et 1 6 Vrs etרמ  

et Cant 5,1). Ante vel post 18 duo hemistichi exc || 22° 6 6שלע ?  

 םָאְתַפ cf 3 | * 669) אָבָי | < 638 בֶלָכָכי ע שְבָכְכּו | %1 c Vrs רָסומ | * 65
et 23%"אבי 22  a trsp frt postסֶכָע רֶסּומלֶא ליֵאַּכ | ג  prpsליֵאָּכ | =  

 post 22 םאתפ [ 24 lc 6 יִנָב עַמְש et בָשְקַהְו | 0 8, 2 ** >6 | 1 +6

ava uécov Fin cf 8,20 | 3 cf 1,20; prb in 8,1—3 stichus (v 39(6)  

>IMSKes) dl cf 1,20--21 || 5 1c 6 60606 ּוניִכָה | 6 * prps םיִחכְנ cf 89 | 
 ל 1? חַתַּפִמּו (1315%) | 7 == 1 c 68 יִתְפָש א יל הָבֲעֹותְ) יִתָבֲעֹותְו 6( 2

Biblia. 67 



0H ילשמ 8,10—30 

 :רָחְבִנ ץּורחְמ תעדו הָסָכ"לֵאְו ירְסֹוִמ ּוחְקיִ>
 :הָבדּושְי אָל םִיֵצְפֲח"לָכְו םיִניִנְִמ הָמְכֲח הָבֹּוט"יְּכיי

 :אָצָמֲא יתֹוָמזִמ תַעָרְ .הָמְרְע ייְִנְבָש הָמְכֲח יִנֲאצ
 תֹּכָּפִהַת יֵפּו עֶר ְֶּרְְווואָנְו הֵאֹג עֶר תאנָש הָוהְי תֶאְריי
 :יִתאְגֶש] :הָרּובְג יל הָניִב יֹנֲא  הָנִשּותְו הָצֲעדיליצ

 :קֶדָצ ּוקְקוֲחְי םיִנְְָו ּוכָלְמִי םיִכָלִמ יב
 :ץֶרָא יֵטְפְׂשלּכי םיִביִדְנּו ּורָשָי םיָרָׂש יב
 .-- :יִנְנֶאְצְמְי ירֲחְׁשְמְו 'בָהא יהיִבֲהָא יֵנֲא ד

. 

 :הָקָדְּו קת ןֹוה . יִּתַא דובְכְורֶָשֶע
 רָחְבַנ ףָסָּבִמ יִתְאּוְבְתּו .זָפִמּו ץוָרְחַמ יִיְרּפ בוט

 :טָּתְׁשִמ תֶביִתְנ ְֹּותְּב ּךָלַהֲא הָקְְציחַרָאְּבי
 פ ו'אָלְמַא םֶהיִתְלְצִאְו שָיויבְהֶא ליִחְנַהְליי

 :'דֶאְמ ויָלְעְפִמ םֶדָק "וָּכְרַּד "תישאר יִנְנְק הוה
 :ץֶראיִמְדְקִמ שארמ 'יִּתְכַסַנ יםֶלעָמ

 :םִיָמדיִדְְכַנ תֹונְנְעַמ ןיִאְּב יִּתְלְקוח תוָמהֶתְיִאְּב
 :יִתְלְלוח תָעְבְנ יָנְפְל ּעָּבְטְה םיִרָה םֶרֲמְבי

 :לַבִּת תורפע ישארו יתוצּוחו ץֶרֶָא הָשָע אָל"רע5

 :יםֹוהְת יגֶפִילַע גוח "וקְחְּב יִנֲא םָש םיִמְש וָניִכָהְבל
 :םוְהָּת תגיע זוזעּב לַעָמִמ םיִקָחְש ּוֵצְמַאְב>

 :ץֶרֶא יֵדָחֹומ "וקּוחְּב לויִפִדּורְבַעַי אָל םִיַמְּו וקָחםִיִל וָמּוׂשְּביפ

 תקָחְשְמ םוְיווְי 'םיִעּושְעָש הָיְהֶאְו *ןוָמָא ּולְצא הָיְהָאְוִפ
 :תעילֶכְּב ונפל

ny cfל-ל 1 ? תומזִמו  || vicinusרָסּומ | 12 * + ןֶכָש  Io lc 115% 6ST 

(2MSSKes), Trspיִל  et postea14 16 9 יל  | (SSE et) 14 | 13 ** prb dl 

 v 14 post 12 || 16 == 1 frtc 6 ּוטְּפָשַי | ל y* mlt MSS Edd SEY py; prpsרת

trsp v 17 post 13 vel0 עפ יִבָהִא;; א ָהיֶבָהִא | ? = בָהא;  zuste (?) || 17 *1c 
maj; 9רך  linvers || rg sic Occ et Or | 21 6 + 1 stichum || 22° mlt MSS 

ins frt 6 IMSS JN | Pcfw 6רָב | ל 1 6 629 וָכְרְּד | * >63 | 23 * ' Hie 

nnydc (cf139,13 | 24 1 6 6 ד06  prps OD) cf w369) = יִּתְרַסנְ;  (sim6  
 Hi 38,165 יִכְבָנ Hi 28,11; 38,16 | 26 * prps ריִצָח et antea הָתַשָע || "1 יִסיִסְר

cf 6 — sed1גּוחְּב -  ez contudit2; al NW) || 27 * prpsספרו  cf Cant 5,2 vel 
 cf Hi 26,10 | ° 6 avéuwv || 28 1 6 Vrs yy | 29 ~~ >6P | ל1 ₪ 6

pi; */; stich v 29 dl (secundum al exc vb nonn) || 30 * opzfex (630) = 
Js cf Cant 7,2 vel JIN; A ןומָא alumnus || * 63 ויעּושעש . 
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 פ | :םֶלָא יגְּב-תֶא יִעָשַעָשְו ֹוָצְרא לֵבֵתְּב תקָחַשְמִיי
 :'ּורמשו וכָרְּ ישא יָלּועְמִׁש םיִנָב הָּתַעְויי

 :ּועָרְפַּת-לַאְו ּומָכֲחַו רָסּומ ּועָמָשג+

 תֶּוזמ רמָׁשְל םוָיומְי יִתתְלַד"לע דָקְׁשְל יל למש םֶדֶא ישא
 :יָחָתּפ :הָוהְיִמ ןֹוצָר קֶפַו םיִיַח יאָצְמ יִאְצמי כ

 ס  ּתָנָמ ּובֲהֲא יֵאְנשְמלְּכ וְׁשְפַנ סמח יִאְטחְוא
 :הָעְבש ָהיָדּומע הָבְּצִח ּהָתיַב הָתָנְּב תֹומְכֲחי 9

 :הָנְחְלׁש הָכְרֶע ףַא ּהָניִו הָכַָמ הָחְבַמ הָחְבָמ
 :תָרְק 'יִמְרְמ יֿפנדלע יאָרְקִת ָהיִתֹרעְג הָחְלׁש

 ול הָרָמֲא בל"רַסֲח הָּנַה רֶסָי יִתָּפ"יִמ
 יִּתְכַסְמ ןוֵנְּב תש ימָחלְב ָּמֲחל ובל

 :הָניִּב ְךרָרְּב ּוְׁשֲאְו ּויְחְו םִיאָתפ ּוָבְעַפ
 :ֹוְמֹומ עֶׁשְרְל ַיִכּומּו ןולָק ול חקל ץלורסז

 ְדַבְהֲאְָו םֶכָחְל חכוה ָּךָאנְׂשִיְּפ ץֶל חַכּוָת"לַא |
 :חקל ףָהֹיְו קידצָל עֶרֹוה  דועְסּכְחְיו םֶכָחָל ןֿפי

 :יהָגיִּב םיֶׁשדְק תַעָדְו הָוהְי תֶאְרַו הָמְכֲח תָיִחְתִי
 :םִיַח תּונָׁש ףָל ּופיִסּויְו ְּךיָמנ בר ביי

 :יאָשַת בל ְּתִצלְו ל ְתְמַכָח ְתְמַכָח"םִאיי
 :"הָּמ הָעְרידלַבּו יתּייַתֿפ הִיַמּוְה תּוליִסּכ "תַשֶא

 תר יִמָרְמ אָסּכְלַע | ּהָתיֵּב חַתָפְל הָבְשְיְו +
 :םָתֹוחְרָא םיִשנִמַה =ּךָרָד יִרְבְעְל ארֶקְלי

 גול הָרְמָאְו ב?-רסַחְו הָּנָה רֶסָי יִתָּפ"יִמי6
 :םָעָנִי םיִרָתְס םֶחָלְו ּוקֲּתְמִי םיִכּונְג םִיָמיז

 פ = :יָהיֲאְרַק לּוָאְש יִקְמַעְּב םַׁש םיִאָפְר"יְכ עֶדְיהאָלְוי

  trsp postםיעושעש היהאו = 61; םוי םוי nn vb v 30-31: -- ftסמ 31

  c 6 post 34 ‘7 | v 33 66 6 | 357%ל-5 פס |  dמrק  | 32ןומא

 | הָביִצַה )עוeקהחס(  | Cp 9, 1 16 6יִאְצִמ יֵאצֹמ 66( 63); 16 069 אָצְמ יִאְצמ
3 * cig 6 6 ft 6 יפנלע; 580 הָניִאְרְקִת | "a? | 4 8 הָרָמא || 6 תomen 
abstractum = 605 60000צ%מצ ? || 7 prps הָמְלָּכ | g 6 סוססט . . apopuv 

  7--10 41 add; v 9--10 <1/1559 175% 2דס 6 -- 08; צץ |  = jnףַלַא 6 ; )50(

>MSKe= 45 | rr prps ּופסַויו | 12 6+add || 13 * dl vel | א post תוליסכ || 
* prps הָּתַפִמּו (cf 6), quod frt 6 6 conjg c הימה || * 1? הָמּואָמ; 637 הָמְלְב 
 . pers) | 18 6+ addאתבט | 16 65 הָרֶמאו (ז. 4

67* 



 1036 ילשמ . 23—10,1

 יהָמְלָש יֵלָׁשִמו 0
 :ומא תות ליִסְכ ןכּו בָאדחַמָשְו םֶכֲח ןְ
 :תֶוָמִמ ליִצָּת הָקָרְצֹו עשְר תוְרְצוִא ּוליִעוידאְל

 :ףּדָהְי םיִעָשְר תֶּגַהְו קיִנצ שנ הָוהְי ביעְראָל
 :יריׁשֲעַּת םיצּורָח דָיְו הָימְריְהכ השע יׁשֹאָוּ
 :ׁשיִבַמ ןְּב ריֵעקּב םְָּרִנ ליכְשִמ ןב ץיקּב נא:
 :יסָמְח יהָפַכְי םיִעָשְר 'יַפּו קיֶדצ שאָרְל יתוכְרְב
 :בקְרי םיִעָשְר םֶשְו הָבְרְבְל קידצ רֶכְזז
 :טבָלי םִיתַפש ליִוָאְו תֶוָצַמ חַי בל"םַכֲח*
 :ַעַדּוי ויפְרְּד ׁשֶקעֶמּ הַטָּב למ םּתַּב ךלוהפ
 :יטבלי םיִתָפש .ליִוָאְו תבצע ןֶּתִי ןיע ץרקיפ
 :סָמֲח הָּסַכִי םיִעָשב יִפּו קי יִּפ םייח רוקְמיי
 :הָבַהֶא הָסַכִּת םיִעָשַפלּ לעֶו םיִנָדִמ רֶרעת הֶאְנָשּי
 :בל"רסח לונל טָבָשְו יִהָמְכָח אֵצָמַּת ןובְנ יִתָפֶשְב
 :הָבֹרְק הָּתְחְמ ליִוָא יִפּו תעֶדיּונְּפִצִי םיִמְכֲחי
 :םשיר "יל תַּתְחִמ ֹוְנע תירק ריִשָע ןוה5
 :תאטחל עשר תֶאּובְּת .םַײחְל קידצ תֶלָעָפ
 :הָעְתַמ תחבּוּת בָזעְו רָסּומ רמוש םיחל חַרָאז

 ליב וה הבל יאצומו  'רָקשיִתְפש הְָנ יָפַכְמי
 ּליִּכָשַמ ויֲתְפְׂש ּךָשוחְו עשָפלְּתְי אָל םיִרְבְּב בֶלְּבי
 :יטֲעְמְּכ םיִעָשְר בל קיִדצ ןושל ירָחְבִג ףָסָּבי
 :ּותּומְי בל"ירסֲחַּב םיִליִוֲאָו | םיָּבר ּועְרִי קידצ יִתְפְשיי
 :הָמִע בָצֲע ףָסֹוי-אָלְו ריֶׁשֲעַת איֵה הָוהְי תֶכְרְּביי
 :הָנּובְּת שיִאְל 'הָמְכָחָו הָּמְז תֹושֲע ליִסְבָל יקוָחׂשְכ

Cp ro, r >68 | 38 6 MSS Edd םיִדְנוּב | 4 31 6 Vrs שאר cf 6,11 | 
  )?( | © prpsיִרָפַו  velיִנָפּו  | > 64-06 | 6 * 69 -- kupiov || * prpsל ] 69 הָשְע

 בֶקּוי  2); cf ad °° Hab 2,17 | 7 1המח  ; prpsסִעַכ ₪ || 5 6 ח6ש006 8שקסצ
vel Sp | 9 lft עורי vel TyH cf 25,19; w 26,1; al minus bene yn) || 

10 °° = 8b; 6 6 06 eAéyywv uera rappnciag eipnvoroiei || 13 °° >6 | 
  veרָבָנְל | 16 קזק הָּתְחָמְל ץe! תומל || 18 * קצקצ הָסְכַמ | * 16 6 רָשי 6 5

  prpsל |  cf 16,13 | © 1 ₪ N¥‘D1 | 20 ° 6 fit (rerupwuévos) JJקדצ

  elועדי || 1 6 רֶסָחְּב  * 4MSS 6כד | ’ guasz obolusעמ,  0(; 1 ftסֶאְמִנ
 שב | * קז הָמֲחְבּו.  cf Vrs | = <6 | 23 * 124155 6רַפֹחְּב
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 תי םיקידצ תַנֲאַתְו ּונָאבְת איָה עָשְר תַרֹונְמ

 :םֶלּוע דֹוסְי קיּדצְו עַשֶר ןיִאְו הָפּוס רֹוָבֲעַכ5
 :ויִחְלְשְל לַצָעַה ןכ םִיֵגיִעָל ןׁשְעָבְו םיִנָשלוץֶמָחְּכ<
 :הֶנְרֶצְקִּת םיִעָשְר תֹונְׁשּו םיִמָי ףיסות הָוהְי תֶאְרִיל
 :דבאת םיִעָשְר תַָוקְתְו הָחְמַש םיקיִּדצ תָלֲחות*5
 :ןְוָא ילעפל הָּתְחְמּו הָוהְי ּךִרַב םתל זועָמפ

 :ץֶראנְכׁשי אל םיֵעשְרו .טּמידלּב םֶלועָ קיצי
 :תַרְּכִּת תֹוכָּפָהַּת ןושְלּו הָמְכָח בּונְנ קיְִצ"יּפּי
 :תֹוכְּפִהַּת םיִעְשְר יִפּו ןֹוָָר ועדי קידצ יִתְפָש
 :ּונּוצְר הָמלש ןָבָאְו .הָוהְי תֶבעֹות הָמְרִמ ינְזאְמי 1

 :הָמְכָח םיִעּונָצדתֶאְו ןֹוָלָק אביו ןודָז אָּ
 :*'םּדָשְו םיִדְגְּב ףֶלַפְו םֶחְנַּת םיִרָשְו תַּמְּת
 :תֶוָמִמ ליִּצַּת הָקְדְצּו הָרְבְע םְִּב ןֹוה ליעוידאֶל+
 :עָשְר לפי ֹותָעְׁשְרְבּו .וּכְרּד רשת םיִמָּת תֶקְדַצ
 :ּודָכְלִי םיִדְגַּב תֹּוַהְבּו םֶליִצִּת םיִרָשְי תָקְדַצ*
 :הֶדָבִא "םינוא תֶלָחותְו הָוקִּת ידבאת עַשְר" םֶדֶא תֹוָמּבי

 :ויָתְחַּת עָשְר אָבָיו ץֵלֲחַנ הָרְצִמ קידצל
 :ּוצְלָחִי םיקידצ תַעְרְבּו ּוהעְר "תֶחָשָי ףגָח יהָּמְּב
 :יהָנר םיִעָשְר דבַאבוז הירק ץֶלַעִת םיקיּדַצ בּוטְּביס

 :םָרָהָּת םיִעָש יִפְבּו יִתָרָק םּוְרֶּת םיִרָׁשִי תַּכְרַבְּביִי
 :שירחי תֹונּובַּת שיָאְ בלס ה
 רָבָד הָפַכְמ ַתּורֶמָאְגְו דוס הָלְנַמ ליִכְר ףלוהי

 :ץעוי בָרְב הָעּׁשְתֹו םֶעלפָי תוּבְחַת ןיִאְביי
 ַחֲמּוּב םיִעָקֹות אָנשְו ךֶז ברָעְדיִּכ עורי -ער5

 :רֶשְעדּוכְמְתִי 'םיִציִָעְו ידֹוְבָּכ ךֶמְתִּת ןח-תָשָאי<
 :יִרֶזְכַא וראָש רכעְו דָפַח שיא ושָפַנ למל

  | 29 16 Vrsןתי | 26 6 לָועָה  etתרוגמ  JR; A+ 306 postאד 6 24
nm? | 32 8 hic incip cp .זז || * 6155 6* יי ןועי Trsp frt 31b post 32a et 
325 post 313 | Cpr, 3 °°>6; pr Gsim ac ob | ל 16 080 םדָשי K 

  0%סוא0(סט  | v 7 inc || °° 6םֶתְנַהְבַו  4 <6 | 6 15+ 6 Vrsםֶּרֵׁשְו ץel םֶּדַׁשְו | צ
 | 6גגטדסו; עשר >21155*= | * 6 םיִלְוֲא צe! םילע ? | ס*6יִּפְּב | * 6 תַחַׁש

10 **>6, cf ad 3 | זז *>6 | r5 1 ער | 16 * 5 6 6 תֶאְנְש הָשא ןולק אָסְכְו 
 דת.  sMSSK== 2566 Vrsרַשי < ּורְסִחָי םיִלַצַע ןוה | * 1 6 6 םיִצּורָחְו | צל



 1038 | ילשמ 2

 :תַמֲא רֶכָש הָקְרֹצ עְרזְו רֶקָש-תלָעִּפ השע עַשְרי
 :וְתֹומְל הָעָר ףָררְמּו םִיַחְל הָקָדְציּכי
 ְָרְד יַמיָמְּת ונּוצְרּו בֶכריֵׁשְקִע הָוהְי תָבֲעּות>
 :מְלְמַנ יםיקידצ ערֶזְצ עב הָקָּבדאְל דל דיי
 :םַעָמ תַרָסְו הָּפָי הָשַא ריָזֲח ףָאְּב בֶהָז םֶזְני
 :הָרְבָע םיִעָשְר תַוָקִּת בֹוָמַא םיקידצ תנאי
 :רֹוקְחַמְל"ִדַא רשיִמ ךָשחְו דע ףַסּונְו רּזפְמ שי
 :אָרוי אּוה"ג הָוְרמּו ןָשְדִת הָבְרְּב"ׁשֶפני
 :ריִבְׁשַמ שאָרֶל הָכָרְבּו םוְָל ּוהָבְקִי רֶּב עגמי5
 :ּונָאובְת הָעְר שָרדְו ןוִצְר 'שָפְבְי בוט ירָחְׂשז
 ּוחָרּפִי םיקיִדִצ "הָלָעְכְו ילוָּפַי אּוָה ורְׁשֲעְּב חטוב

 :יבליסכחל ליֹוַא דָבָעְו חּוָרילַחְגְי ותיּב רבע
 :ימָכְח תּושְפְג חָקְלְו םייח ץע יקיִדְצייִרְפי
 :אָטּוחְו עָשְרִ"יִּכ ףא יםֶלָשְי ץֶרָאְּב קידצ ןָהי
 :רעֶּב תַחַכות אָנושְו תַעָּד בַהֲא רֶסּומ בהאי ל

 :עיִשְרָי תוָמִזמ ׁשיִאְו הָוהְיִמ ןוצְר קיִפָי בוט
 :טֹוָמהלַּב םיקידצ ׁשֶרָׂשְו עַשֶרֶּב םֶרֶא ןָּכדאל
 :הָׂשיִבְמ ויָתֹומְעְּב בֶקָרְכּו הָעַּב תֶרֲמְע ליח תֶׁשֲא
 :הָמְרִמ םיִעָשְר תֹולְּבחַּת טַּפְׁשִמ םיִקיִּדצ תֹוָבְׁשְחַמ
 :םָליִצַי םיִרָשָו יִפּו םָּד"בָרֲא םיִעָשְר יב
 :דָמַעַו םיִקיִדצ תיֵבּו .םֶניִאְו םיִעָשְר ךופֶה
 :זּובָל הָיָהְי בלדהוענְו ׁשיֶאלַכֲהְי ּולְבָׂשיפָל*
 :םֶחָל-רַסִחְו דַּבּכְתִמִמ ל דָבָעְו הָלְִ במ
 :יֶרזְכַא םיִעָשְר יִמָחְרו ּתְמָהְּב ׁשפָנ קיד עדוייפ
 :יבקדרסחי םיקיר ףֶרְמּו םֶחָל"עַּבְׂשִי ּותָמְרַא דבעיי
 :"ןִתַי םיקיִדצ שְרֶשְו םיָעָר דוָצִמ 'עָשְר דָמָחייי

  | 21 = 0%הָעֹר | ל טופ תומל  1 ftןב;  | 19 * :MS 68רָכָש ?1 18
  veהדבא | p 24זק רֶׁשֹעַמ (?) | 25 1 הורי  cf 185 6.6 | 23 115 6םיקירצ עַרֹוְו

 [ 6 8ראות איה"םַנ הָרֵרֲאָמּו ? (mlt MSS et Or** qt). Vel hemistich 1הָוְרִי
26 mlt MSS י maj || 27 * 6 שרח || ל prps po: cf 313 | 28 *1 לובי | ל 6 
)6 .56 GvriliauBavduevog) הָלַעַמּו | 29 7 ? | ףס *1 8 6 6 קָדְצ | 6 

(rapavéuwv) DN | 3r dub; 6 uélig 0של6ז0ו cf IPetr 418 || Cp 2, 

g 115% 6S TQID); 1 + רּובַעֹו cf Jos 5,11 | 7 ול רַסְחַי cf Dt 15,8; 6 add} 

12 °° 1 fit TW) cf 14,זז | ל 1 6 6 @v 6xupiuacy, )6 םיקתנ) ןְתיַא ve .וכי 
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 :*קיִדַצ הָרָּצִמ אָצִי עֶר 'שקומ םִיַתָפׂש עׁשָפְּבי
 :ול בוש םֶדְמדיִדְי לוָמָנּו בוָטעַּבְשְי שיִאדיפ יָרְפִמיצ
 :םָכָח הָצֲעְל עַמְׂשְי יָניֵעְּב רֶׁשְי ליִוָא דרב
 :םּורָע ןוָלָק הַפכְו וְָעַּכ עֶר םַּב ליוָאפ
 :הָמְרַמ םיָרָקְׁש דַעְו קְרָא דיִנִי הָנּומֲא יפי
 :אַּפְרַמ םיִמְכֲח ןוׁשְלּו בֶרָח תֹורקְדַמּכ הָטוֶּב שיי*
 :רָקְׁש ןֹוׁשְל הָעיגְרַא-רַעְו רַעָל ןּכִּת תָמֲא-תַפְׂשיפ
 :הָחְמִש םָלְׁש יעלו עֶר ישְרְמדבֶלְּב הָמְרַמִ
 :עָר ּואָלָמ םיִעָשְּ ןְוָאלָּכ קיַצַל הָנאְדאְל>י
 :וְנוצְר הָנּומֲא ישעו רֶקָׁשיַתְפִש הָוהְי תָבֲעּוְת=*
 :תָלְנֲא אָרְקו םיִליִסָּכ בָלְו תַעָּב הָסָכ םּורָע םֶרֶא
 :סָמָל הָיְהִּת היַמְרֹו לַׁשְמַּת םיִּורָחְדדי+
 :הָּנֲחּמׂשִי בֹוט רָבְדְו הָּנֲהְׁשִי שיֶא"בָלְב הָנֲאְד
 :םֲעְתַּת םיִעָשְר ךֶרֶדְו 'קיִדצ יּוהעַרְמ רַתיי5
 :ץּורֲח ירק םָדֲאוהְו "ודי הָימְר יִדְרֲחי-אְליז
 :תוָמילַא יֹהָביִתְנ ךֶרָדְו םִיַת הָקָרְצ חרב
 :הָרָעְג עַמְׁש-אְל ץ2\ בָא ירּומ םֶכָח ןְּבי 8

 :סָמָח םיָרנְּב ׁשָפָגְו במ לֵכאָי שיאי יֵרּפַמ
 :ָל"הָּתִחִמ ויִתּפָש קשפ ֹוׁשְפַנ רמש ויפ רצ
 :ןָשַרְת םיִצְרָח שָפְגְו לַצָע ושְפנ ןואָו הֶּנאְתִמ
 :ריִפְהיְו שיִאָבִי עֶׁשְרו קיִדצ אָנְׂשִי רֵתְׁשרבְּ
 :תאטח ףַלסִּת יהָעָשְרְו ְּךֶרְּדםְּת רֵצַּת הָקדַצֹ*
 :בָר ןוהְו ׁשֵשֹורְתַמ לכ ןיֵאְו רָשַעְתִמ של
 :יהָרֲעְ עמשהאל שר רשע שיִא"שָפִנ רפא

lc Vrs0 בישי | 16  K QW),שקומ | ל 6364 | 14  vel13 516 6 שקונ  
yw 91,10; 6אָטּוב (0ז** חטוב) | 21 6(  sic Occ, Orעדוי |17 1? יפי | 18  

 הָואָנ | 22 1 6 25/155 6 הָשְעְו | 25 1 ּונָחְשִּת ץeו ָהְנֶחָשַת (ּונֶחָשְת ? 6% 1
 26,5) 6 ּונחּמַשַי  ָהְנֶח-- | 26 **1ּוהְעְרַמ רֶתָי cf זזו 39,8 || ל 615/55 * - 09

invers cfב" ּהָדיִצ | = 16 68  || et postea G+ 13,218 | 27 * hap leg 
 1,13; 24,4 et l fit םֶָאְל | 28° 6 uvnaikdkwv = Nay ? 9 שש; fret אל

Cp 13,1 "לָא | c 25MSS Vrsבָעְתְנ ? | ל  (cf 16,29; w 36,5; Jes 65,2) velבוט  
cf 12,14 |12,ז | 2 7155 9 עַּבְׂשִי  cf6 | רָסּומ | "1 בַהֶא S yh);ז *1115*  

4 frt dl (cf GSY) et ] antea ANN nisi mavis 9] | 5 1 Wal cf 19,26 | 
v 6 <68 |= iMSKen gA ּםיִעָשר | 8 prps הָלֶאְנ אָצַמ 0. 



 1040 . | ילשמ 14,7—13,9

 :יָדֲעְדִי םיִעָשְר רֶנְו יחָמְׂשִי םיָקידצ"רֹוֲאפ
 :הָמְכָח 'םיִצָעוְנ-תֶאְו הָצִמ ןְּתי ןורָזְביקריפ
 :"הָּבְרִי דיילע 'ץֶבְקְו טַעְמִי לָבֲהַמ ןוהיי
 :הָאְב הָוֲאּת םייַמ ץעֶו בֶל"הָלֲחמ הָכׁשִמִמ תֶלֲחּותַי
 ;םֶלשי אּוה הָיֶצִמ אָריִו - לָבְחְי רב 3
 :תומ ישְקַמִמ רול םיִּיַח רוקְמ םֶכָח תַרוּתיצ

 :ָמיא םיִנּב רד תרתי בֹומלְכׂשי
 :תָכנַא שֶרְפְו ליִסְכּו 'תעָרְב הָשָעְי םּורָעײלָּכ5
 :אָּפְרַמ םיִנּומָא ריִצְו עֶרְּב 'לָּפָי יֵעָׁשְר ְּךָאְלַמייז
 Aa תַחָבּוּת רָמשו רסּומ ַעַרוּפ ןולקו שיר

 עי יס הָערְו חו םימכֲחיתֶ דולה"
 :בֹוטםָלְׁשִ עא הַעְר ףֵּדַרְּת םיִאָּטַחי
 :אטוח ליַח קיל ל ןּופְַ םיִנָבדיִנָּב ליִחְנַי בוט?

 :טָפָשַמ אָלְּב הס שי םיִֹׁאָר רי לכאבי
 :רַפּומ ּוָרֲחׁש ּובֲהׂאְו נב אנוש וטבש ךשוח
 :רַמְחָּת םיִעָשְר ןְמבּו ֹוָׁשְפַנ עַבָשְל לכָא קידצ5
 :ּוְסְרַהַת ָהָָיְּב תֶלָנאְו ּהָתיִב הָתְנָּב 'םיִשְב יתומְכַחי 4

 :ּוהזוב ויִכְרְד זולְבּו הָוהְי אֵרְי ורָשְִּב כה
 :'םֶרּומָשִּת םיִמָכֲח יִתְפָשְו יהָוֲאּג רֶמֲח ליִָא"יִפְּב
 :רוש ַחָכְּב תֹואּובְּת"בְרְו רָב 'סּובִא יםיִפָלֲא ןיִאְּבי
 רָקָׁש רע םיִבְְפ תיִפְיְו :בזכְו אָל םיִנּומֲא דע
 :לקנ ןובְנְל תַעַבְו ןיֶאָו הָמְכָח ץלזשקְּב
 :תַעְרְיִתְפְש יתעבדלבוי ליס שיִאל דָנָנִמ "ל

2 6 (d16 ravréc) חַצנְל; 11/15 חמצי ; 1m | ל 6+ add | 10 * inc; 6 
 | ל 1 ץֶבקְו |  cf 20,219"לָהבִמ  *16 GZער % קר ? || ל 1 םיִעּונצ 6: 1102 | ז

51? 6 Vrs nV; 6364 | ;ז3 * 8 61 | * 16 6 םָלָׁשי 6+add | 15 *6+ 
add = add 6 9,10 | ל 16 6 (6ש arwiAeig) םֶדיִא | 16 * 30 לפ | 12 )115% 

  :nter 193 et 195יד) תַעְד הָּסַכְי 6 12,23 | ז7 *1? רקש ךאְלִמ || * 1 לָּפַי | ז9
prb stichus exc | 20 1 6 K ףולָה cf Jer 51,50 et DI (6), Q(8)380 ףלוה 
et םֶּכְחִי | 2r 1 6% 6 6 Dישג | 23 prps תישאר 2( vel (cf 1MS*=) םיִעָשְר 0( ; 
al antea לָכא בָר | Cp 14, r° Inibog cf r2o || ל dl | 2 lc IMS Vrs |רֶׁשיְּב 
3 cf 36,12 sed 1 frr Nid cf 10,13 | ל 1 6 1MS*= Vrs םּורָמְשִת | 4 a mlt 
MSS ם maj || ל prps Dg cf 14,28 ר( = frumentunm) | 7° 63 לפ | -ל 8 

 . 6) 41 20,15תעד יֵלְכּו
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 :הָמְרַמ םיִליִסּכ תֶלּנֲאְו ֹוָּכְרַד ןיִבָה םּורָע תָמְכָח*
 :ןוצָר םיִרָשְי ןיִבּו םֵׁשָא ץיִלָנ םלָאפי
 :יְרָז בֵרֲעְתִי-אְל ֹותָחְמְשְבּו ּוׁשְפַנ יתַּרְמ עַדֹי בליס
 :ַחיִרֶפַי םיִרָשְי לָהֶאְו דָמְׁשִי םיִעָשְר תיּביי
 :תֶוָמִדיִכְרִד ּהָתיִרחֶאְו ׁשיָאינְפִל רָשָי ְךֵרָר שיי*
 :הָנּות הָחְמַש ּהָתיִרָחֶאְו בֶל"בֲאְכִי קֶהָשְּבדַ
 :בֹוָט ׁשיִא ויָלָעַמֹו בק גס עּבְשְו ריָכְרְדִמיי
 :רְרָשאל ןיִבָי םּורָעְו רַבְּדִלֶבָל ןימאְי יִתָפי5
 :ַחָמּובּו רבַעְתִמ ליסכו עָרְמ רַפָו אַרְי סֶבְמי
 :אָנָשַי תומזְמ שיִאְו תֶלְנַא הָשָעַי םיפַאְדרְצְקיז
 :תַעָד 'ּורְתְכִנ םימּורענ תֶלְגא םִיאָתְּפ ָּלחְני*
 :קיִדצ ירעש-לע םיִעָשְּו םיָבֹוט יגָפִל םיִעָר וחש
 :םיִבַר ריש יִבָהֶאְו שָר אַגָׂשִי ּוהֲעַרְנ"םנ>י
 :ויָרָשַא םינִע ןְנוחְמּו אָמֹוח ּוהְעַרְלדָּבי
 :בֹוִט "יִשְרֶח יתָמָאְו דָסַחְו עֶר ישְרָת 'ּועְתִי ד אולה
 :רסָחַמְלְּדִא םיתְפָשְיִרְבְדּו רָתֹומ הָיָהְי בֶצָעְדלָכָב
 :תַלָגַא םיִליִסְּכ 'תָכְּנִא יםֶרָשָע םיִמָכְח תַרֲמְע
 :הָמְרַפ םיִבנְּכ חָפְיְו תַמֲא דע תושָפְג ליִצמ5
 :הָסֶחַמ יְהִי ויָנָבְּו זָעְדחַטְבַמ הָוהְי תָאְרִיְּב
 :תֶוָמ ישְקָּפִמ רּוסָל םייַח רוָקְמ הֶוהְי תֶאְרי
 :"ןיִזְר תַּתִחְמ םאָל סֶפֶאְבּו לֶמ"יתְרְדַה םָעְדבְרב
 :תַלְּוַא םיִרָמ ַחּורדרְצְקּו הָנּובְּתדבַר םִיַּפַא ךְרֶא

 :הָאְנק תֹומָצִע בקְרו אָּפְרמ בל םיִרָשְב יחי
 :ןויְבָא ןגח ּורְּבַכְמְו ּוהשע ףרח לָּד קְׁשְעי

 v 9 cmp | זס 5516 4, id זז 21; 15,1 | ל 6 (ןו)דז || זז 63° דמעי ₪ 127 | 1
frt 6 6 מדיִתְּכְרִי' )cf 7,27(; sic 6 etiam 625 | 13 1 תיִרָחְאְו | 14 1 ויִלְלַעַמִמְו | 
15 = 1 frt (responsum =) הָבּושתל בי cf 6 tpxeron 66 uerdvoiav || 6 8 

 < = ל ||  cf Nu 34,17; Jos 19,49בֶרְעְתִמ [ זְד 6אשי|נ8 66 ּולֲחְנ

fare faciunt (cf A &vauevodar = ּורְתָכִי Hi 36,2), 5 dividunt || כד 1 6 K Vrs 

 | םיִיֵנַע, ס םיִוָנַע | 22 >0; (אל)ה >6י8ז | ל 6* ועדי; 1 ? דסח.. ועדי
> prps תֶא" (?) | * prps חל' 6 | 24 516 6 (ravodpros) הָמְרֶע | *1 תילו 

4,9 (cf 6( | 25 prps mph )?(; 1 frt הָמְרִמ cf syr המר = diaBdlAew || 26 prps 

  | 20 4ןזזר  ₪6 13,14 | 28 * lft TQ cf 2029 | Plc Vrsזע | 27 6 תרות

3,35: 6 1000066 = ? 



 104 - | ילשמ 1-2

 ייד ֹוָתֹומְב הָסֹחְו עשר ה הָחְּי ותעָרּב=

 :תאטח מא דַסָחְ .יוָגְםָמּוְִת הָהָר
 :ׁשיִבַמ הָיֹהּת תְרְבַעְו ליִּכשמ בעל למ" ןוצְר5

 :ףָא-יהָלעי בערב הָמֲח יביִשְי ךרדהָנעמי 5
 :תָכְוַא עיּבַי םיִליִכָב יִפּו תַעָּד ביִטיֵּת םיִמָכִח ןשי
 :םיִבּוטְו םיִעְר תופצ הוהְי יגיע םוקָמ"לֶבְּבצ

 :ַחּורְב רָבָׁש ּהָּב ףֶלְָו םײַח ץע ןושל אפרמ+
 :םְרעַי תחכות רַמשְו ויֵבֲא רסּומ ץַאָנִי ליו

 :'תָרְכְעֶנ עָשְר "תֶאּובְתְבּו בֶר ןֶסַח קידצ 'תיב*
 :ןכדאל םִיִליסְּכ בלְו תַעָ וי םיִמָכֲח יֵתְפש
 :וָנֹוצְר םיִרָשְי תַּלַפְתּו הָוהְי תַבָעִּת םיִעָשְר חב
 בָהָאָי הָקָדְצ ףָּדרְמּו עשר ּךְרַב הָוהְי תבַעוְתִפ
 :תּוְמָי תחכות אנוש חַרֶא בזֹעְל עֶר רֶסּומיפ
 :םֶדֶאדיִנְּב תָּּבְלדיִּכ ףא הָנהְי דָנֶנ ןודבָאו לאש

 :ךלי אל םיִמָכַמדֶא ל חכוה ץל-בַהָאוה אליי
 :הָאַכְנ חּוָר בל תַבְצַעְבּו םיָנְפ בָטיִי ַחַמָׂש בֶלי
 :תָכָנַא הָעְרַי םיִליִסְכ ינפֹו תַעָּדׁשַקבְי ןובָג בליי
 :דיִמָת הָּתְׁשִמ בל בּוטְו םיָער יִגָע יִמְודלָּב
 וב הָמּוְהְמּו בֶר רַצֹואַמ הָוהְי תֶאָריְּב טעָמדבּוט 6
 :ובדהָאְנַשְו סּובָא רושמ םֶשהַבַהֶאְ קֶרָי תַחְרֲא בוטל
 :ביִר טיִקְׁשִי םִיֿפַא ּךְרֶאְו ןודָמ הָרְנִי הָמַח שיאי

 :הָללס 'םיִרָשְ תראו קָדַח יתכָשְמְּכ לע דרי
 :ומא הָזוּב יםֶדֶא ליִסְכּו בָאדחַמַשְי םֶכָח ןּב
 :תבְל"רְׁשו הָנּובִּת ׁשיִאְו בל"רסחל החמש תלוי

 מות םיִעעוְי בֶלְּו דס ןִׁאְּב תובשחמ רה
 631 cfw 388; Hi 15,27 |? dub; 6$ otמְתְב | 33 * קrקs ?( םיִלָסַּכ 6 1 32

  | 35 16 6 (Gpaipeiratעדיתת אתויטש | 341 6 6 רֶסָחְו  cf 6סוסיחעששא6ז0

cf 15,15 arédAAvow) ATR || Cp 15, ד * cf ]65 911; w7838 || cfw 7831 | 
 | תיִבַּב | ל pזn psַאּובְתּו (8א155)  cf Jes 65,14 || 6 * prpsחור 1 | 4 1 ftףיִמִּמ 2
  | 0דתֶא  cf* et? | 7 5 174: cf 2028 | 12 6הָרָכַעַנ  elתָרָכָנ 4 1 5
Vrs ‘D;, K יִנָפּו | 02 lcé (Egrpwuévat) תֶכָכׂשִמ | ל 1 6 6 םיצּורָח | 20 ** cf 
Gn 16,12; 81155 6 ליסכ"ןבּו | 22 6+ (סטג 



1 5 PROVERBIA 1043 

 :בוָט"המ ֹוֵתְעְּב רֶבְדְו ויָפ"הַנְעמְּב שיִאָל הָחָמש*
 :יהָטְמ לאְׁשִמ רוס ןעַמְל ליכָשַמְל יהָלְעַמְל םיִיַח חרא
 :הָנַמְלַא לּובְּנ בצו הָוהְיּוחַּסִי םיִאג תיִב5

 :םַעְניִרְמִא םירהָטּו עֶר תָבָשְחַמ הָוהְי תֶבֵעּות5
 :הָיְחָי תַנָּתִמ אָנֹוׂשְו עצב עצוב ותיִּב רכעיז
 :תָעְר עיּבַי םיעְׁשְר יִפּו תונעְל הָּגְהְי קידצ בל
 :עָמָשַי םיִקיִדצ תֶלְפְתּו םיִעָשְרַמ הָוהְי קוָחְר
 :םָצַעְְוָשַרְּת הָבֹוט העּומָש בל"חַּמִׂשִי יםִיַניַע-רֹואָמיס

 :ןיִלְּת םיִמָכֲח בֶרָקּב םִיַח תחכות תַעַמָש אײ
 :בל הָנֹוָק תחכות עַמּוׁשְו ּושפנ סָאֹומ רֶסּוְמ עַרוּפ*

 :הָונע דּובְכ ינָפַלְו יהָמְכָח רֶסּומי הָוהְי תֶאְר
 :ןֹוׁשְל הנֲעִמ הוהְיִמּו  בל-יכְרעמ םֶדֶאְליי 6

 :הָוהְי תּוָחּור ןְכֹתְו ויָניֵעְּב ז שיִא"יַכְרדלְכ*
 :ְּיִתְבְשָחַמ נפו ףיִשָעִמ הָוהָילֲא 23

 :הָעָר םָיָל עָשְרִיסנְו ּוהָנַעְמַל הָוהְי לַעָפ לֵב
 :הָקִָי אָל דיל די בֶגּהֿבְג"לְּכ הָוהְי תבעו
 :עָרְמ רּוָס הוי תַאְריִבּו ןֹוָע רּפְכְי תָמָאְו דָסֲחְּב"

 :ֹוּתֲא םֶלֶשַי ויביוא"םנ ׁשיִאדיַכְרַּד הָוהְי תֹוָצְרּבל
 :טַפְׁשִמ אָלּב תואּובְּת בֶרַמ הְקָהְצִּב טעֶמ בוט

 :ודעצ ןיִכָי הָנהיו כד בשחְי םֶדָא בלפ
 וויּפילַעָמְי אָל טָפְׁשַמּב ֶלֶמִיִתְפַשלעו םסקפ
 :םיִכיַנְבֲאלְּכ ּוהׂשֲעֹמ הָוהיִל יטָּפְׁשַמ ינְזאָמּויו סֶלָּפי
 :אָּכ ןוכו הָדָצב יִּכ עַׁשָר תֹושֲע םיִכָלְמ תַבֲעוְתי*
 בָהֲאְי 'םיִרָׁשְי רֶבדְו קֶדָציַתְּפִׂש יםיִכָלְמ ןוצְרי
 :הָנָרְפַכְי םָכְח ׁשיִאְו תֶוָמיִכֲאָלִמ ּךָלָמ"תַמֲחיצ
 :ׁשֹוקְלִמ בֶעְּכ ונוצרו יח ְךלָמינְּפ"רואְבי
riores,ונוצרו || 28 6%  prps1 הטמל) || 26 ( al?(>5*15)1) | ל  dl?24 3  

 6*% 1g, 65MSS_— 86 — || 30 1? םינפ רוא cf 16,15; Hi2924 vel 1 ? רואמ
 DoD cf w go8 vel "יע רוא cf 15 14,29 | צ 31 >6 | 33“ 6 13; 6 'חו 'מ [

Cp 16, 1--3. 5 >6; pr his vs in 6117755 2 al hemistich, deinde in 69 MSS 

6 > 8 | 3 300 (revela) 73 | 4 1 ּוהָנַעַמְל | 5 Or aa} | in 6 ץ 6 5 7 
 -דו

v 7 post 15,28, צ 8.9 post 15,29 || זז ** 65)9( Wb םינזאמו; 1 םינזאמו 6 1 

 םיִרָשיַמ  || cf Da rr,17; sed 1 ₪ c 4MSSישמ ? || צב *1 6 2155 6 ךלמ



 104 ילשמ 17,9—16,16

 :ףָמָּכִמ רָחְבִנ הָניִּב תֹוָנְקּו ץוִרָחִמ בוטדלהַמ הָמְכֲחיהנָיֿפ
 כר רצנ ושפנ רמש יִעָרַמ רוס םיִרָשְי תָלְסְמיל
 :ַחּוְ ּהבָ ןולשכ יפלו ןאנ רָבָשיִנָפְלי
 :םיִאּגתֶא לש קלחמ םייָנְעדתֶא תּוְר"לַפְׁש בֹומי9פ
 וירא הָוהיִּב חָטובּו בֹוָמ"אָצָמִי רֶבָּד" :לַע ליש

 :חקל ףיקי םְּפִׂש קְתַמּ ןובָנ ארק בל"טכֲחל=י
 :תָכְנִא םיִלְוֲא רַפּומּו ויָָעְּב לֶכָׂש םייח רומי
 :חקל ףיסי ויתָפְׂש"לַעְו ּוהיִפ ליְָׂשִי םֶכָח בלי
 :םָצֲעָל אַּפְרמּו ׁשפָנַל קֹוִתְמ .םֵעָג"יֵרְמַא שבדי
 ויתור ּהָתיִרֲחֲאְו שיָאריגפל רֶׁשי רה שי
 :ּוהיּפ ויִלָע ָכֲאיִּכ ול הָלְמַע לַמָע שָפְג
 :תֶבָרְצ שָאּכ 'ויתְפָשלַעְו הָעְר יהָרֹּכ לַעַיִלְּב שיָאז
 :ףּולא דיִרְפִמ ןָנרנְו ןֹודָמ חקשְו תּוכָּפְהִמ שיא
 :בומדאל רָב וכיִלוהְו ּוהעְר הָתַפְו סֶמָח שיאי
 :הָעְר הָלָּ ית ץכק תֹוכפְהַּת לבשחל ויָניִע *הָצעס

 :ריִע דל ורב לשמו רוְִָּמ םִיִּפַא דא בוט:

 :ֹוְמָּפְׁשִמלְּכ הוהְימּו לָרֹּנַה-תֶא לָמּי קיַחַב
 :ביִרייַחְבַז אָלְמ תִיַּבִמ ּהָבדהְוְלַשְו הֵָרֲח תּפ בוי 7

 :הָלֲחנ קְלֲחי םיִחַאְךֹותְבּו שיִבַמ ןֵבְּב לּוׁשְמַי ליִּבָשַמ דָבֲע*
 :הָוהְי תובל ןחבו בָהֶזל רּוָכְו ףָסָּכל ףֶרצַמּ
 :תּוה ןושְל- לע * ןיזמ "רקש ןוָאדתַפְׂש-לע ביִׁשְקַמ ערַמּצ
 :'הקְנְי אָל ידיִאָל חַמָש ּוהשע ףכמ שרל געל

 רקע" בי ףא יָת" לבל הָאָנ"אְל
 :ליְִִׂי הָגְפִי רָשַאלֶּכלֶא ויָגָעְב יניעְּב דחשה ןֵחְבָא*
 :ףּולַא דיִרפִמ רָבְדְב הֶנשְו הָבַהְֶא שָקְבְמ עׁשְּפ"הָּסַכָמ

6+add jrg 1 6 0 Dlyy,11 הנק; 16 15 6 תנק || ל 4 | 17 MSS16 *  
 א םיינע | 22 1 6 68 'עְבְל | 25 = cf 14,12 | 26 nc | 27 * 6 (16,30) וכ |

cf w 32,8; prps? Dy01* דּגְרֶנְו | 30 *  sic 41 )[ min);ות | 28  Qויָת--  PK 

 Jes 33,15 | * 16 6 awn: | Cp 17, 4 * prps )?( רקשמ cf1S 15,29 | ל = ןיזאמ
(2MsSFe=) | 5 51 ft 6 6 7QN | * 6+ add | 6 6+ add (= 6% post 17,4) | 
7 > prps ]a]), sed cf Jes 32,5 [ ל inc; 6 miord = Wi? 



1-8 PROVERBIA 1045 

 :הֶאְמ ליִפְּכ תוָּכַהְמ "ןיֵבמְב הָרָעְנ יתַחָּתי
 :וָּבדחַלָשְי יִרָזְכַא ְּךַאלמּו עֶריׁשקבְי יִרְמְּדַאיי
 :ותְּוְּב ליִפְכ"לַאְו שיִאְּב לְּכַש בָד שוגָפיי
 :ויִּבַמ הָעְר ׁשיִמֲתאְל הָבּוט תַחָּת הָעְר ביִשָמ
 :לשוסְנ ביִרָה" עּלּגְתַה יִגָפְלְו ןוָדְמ תישאר יםימ רופא

 :םָהיֵנְׁשםִנ הָנהְי תבָעוְת קיר עיִׁשְרמּו עָשְר קיְִַּמי5
 :ןָא-בָלְו הָמְכָח תקל ליִסּכדְִּב ריָחְמ הָגְהָמֶל
 :ידלי הרָצְל חַאְו עֶרָה בָהא תַע"לָבְּבז
 :ּוהער יִנְפַל הָּבְרַע ברע ףַּב עקּת בגירסֲח םֶדָאי
 :רֶבָׁש-ׁשקַבְמ חת היִבְנַמ הָצִמ בהא עַשָּפ בֵהֲאי
 :הָעְרְּב לפי ונושָלּב ךַּפהְנְו בֹוָמ"אָצָמִי אָל בָל-שָקעְיי
 :ילָבְג יִבֲא חַמֶשַי אָלְו ול יהָנּותְל ליִסְּב דלייי
 :םָרָנ-ׁשְבִיִת הָאְכָג ַחּוָרְו הָהְּג בֶמיֵי ַחַמָׂש בל
 :טּפְׁשִמ תֹוִחְרֶא תוטהְל חי עֶׁשְר קחמ דתי
 :ץֶרָא"הָצְקִבי ליִסְכ יניעו הָמָכָח ןיִבַמ יִנּפתֶאא
 :וְדלּויָל רָמָמּו ליִסְּכ ןְּב ויִבָאְל סע
 :רָׁשְי-לע םיִביִדְנ תֹוּכַהְל בֹוָמדאל קיּדַַל שֹוָנֲע סג
 :הָנּובְּת שיא תּוֹרירקְו תעָּר עדו ויָרְמֲא ךשוחשל
 :ןובְנ ויָתְפְש םֶטא בֵׁשָחַי םֶכָמ שירחמ ליִוָא ג
 :עַלּנְתַ הָיִשּוְתלֶכְּב דָרְפַנ ׁשָקבְי הָואַתְכי 8

 :ובל תולְתַהְּביסֶא יפ  הָנּובְתַּב ליִסְּכ ץַפָחְְדאְלְ
 :הָפְרַח ןולקיסַעו דוב" אָּב עְׁשְראֹוְבְּב
 :הָמְכְח רּוָקְמ עבנ לחנ שיאי יֵרְבַּד םיִקָמַע םִיָמּ
 :טָּפָשּמַּב קידצ תוטהְל בֹומדאל עְׁשָרייִגְּפ תֶאְׂש
 :אָרְקַי תֹוָמָלֲהַמְל ויֿפו .ביִרָב ּואָבְי ליִסְכ יִתְּפש
 :ושָפַנ שקומ ויִתָפֶשּו ֹוָל"הְּתִחְמ ליִסְכיִפז
 :ןְטָבייֵרְדח ּודְרַי םֵהָו יםיִמֲהְלְתִמכ ןּגְרג ירְבִד*

Kתחנ ; 6 תַחָּת (ג תתח) | ל 6 ןיִבַמ בל | זצ 56 שיא? |  radixזס *  
 שיִמָת, 0 שּומָת | 14 *16 6 םיִלמ? | ;dub 6 טז006 אס\ pudxn = ביר

6+add |הנות || ל  ft2ז *1  | G+ add?הָנָמָשְו : | 16 6 + נפ5 + 2סל | 177  
 22 1 הֶוָג ve הִיִוְג cf 56 | 24 *= גז" ץראה ץֶקָּב | 26 1 קזל רֶתָי cf ש 31,24]

cf6 6 (ח0000066) הָנֲאְתְל  Cp 18, 1 1 prb27 16 א רקו, 0 רקי | 28 >68 |  
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 1046 , ילשמ 11 8,9— 19,9

 :תיַחְׁשִמ לַעַבְָל אּוה חַא וּתְכאַלְמַב הָּפַרְתִמ םגפ
 :בָנׂשִנְו קיד ץורידוּב הָוהְי םש וע"לְַנְמוס
 :וְּכָשַמְּב הַָבָגָשַג הָמּוחְכּו ונע תָירק ריִשָ ןוָהיי
 :הָוָנַע דובְכ נפלו שיאדבל ּהָבְנִי רָבָשיִגָפליי
 4 ראיה תל מש םֶרָטְּב רֶבָּד בשמי

 צתפצרשלכת oh וא תני ןובְג בלו
 :ּוָחְכִנ םִלֹדְנ ןגָפִלְו ול ביָחְרָי םֶרֶא ןָתמי
 :ורקחו ּוהֲעַר אבי ֹוָבירְּב ןושארָה קיני
 :דיִרְפַי םיִמּוצֲע ןיִבּו לָרֹונַה תיּבְׁשִי םיִנָיְדְמי
 :ןומְרא ַחיִרבְּכ םיִגָנְרִמּו זְעיתִיִרקִמ יִעָשְפַנ חָאפ
 :עְֶּׂשִי ויָתָּפְׂש תַאּובְּת ֹונֶטְּב עֶּגְשִּת שיִאדיִפ יָרְּפִמִ
 :ּהָיְרּפ לכאי ָהיֶבַהֲאְו ןוׁשְלדיְּב םִיַחְו תִוָמי
 : 'הָוהימ ןוצְר קפַיו בוט אָּצָמ יהָשַא אָצְמיי

 :תוזע הָנַעַי ריִשָעְו שָרְרּבִדְי םיִגּונחָתִיי
 :חָאמ קֶבָּד בהא שיְו 'ֵעְעורְתַהְל םיעְר ישא
 :יליָקְב אּוָהְו יויֿתְפְש שקַעִמ ָּמְתְּב ךלוה שר בטי 9

 :אטוח םִלְנַרְּב ץַאְו בוט-אל שָפַנ תַעָדיאלְּב םָּג

 ובל עי ההידלַעו כר ףלסת םֶהא תֶלנֲ
 :ֶרָפַי והעְרְמ לָדְו םיָּבַר םיעַר ףיִסְי ןוה+
 :טְלָּמִי אָל םיִבָנַּפ ַיִפָיְו .הָחָנַי אָל םיִרְקֶש רע
 :ןֶתַמ שיִאָל ערְה"לָכְו :ביִדְניִָּפ ּולַחְי םיִּבר
 לונממ ּוקְחֶר יוהערֶמ יִּכ ףא ּוהְּפנָשושְרְיַחַא לכל

 :"'הָמַהְהיאל םיִרָמַא 'ףררֶמ
 :בוטדאצְמָל הָנּובְּת רמש שְפַנ בָהא בל-הָנק*
 :דבאי םיִבְזּכ חיִפָיְו הָקָנִי אל םירקש דעפ

(Bepdrwv ppoviuog)ךכש = ךכס |14 6  IO prps Di) | Ir in 6569 a 

dub; 680ּוהָלַחְמ | 15 1 5 הָניִּב צ6ו הָמְַמ 6 6 | 17 16 0 אָבְּ, א אבי | כ *  
sic Occ etעָׁשונ ] 5 6380 'קָּכ | 5 0 םיִנָיִדְמּו % םיִנודִמּו 6 םיִמֹורְמּו | 20  

v 23—19,2 >6 |638%550 + הבוט | ל 6-++ 4 |  Or%= | 22 * IMSKen ws 
Cp rg, 1° lc ca 4oMSSל 6315589 תועָרְתַהְל; 141 |  | *lc 155% SEW:24  

 56 et 28,6 ויָכְרְד | WY | 4 = amicus eiusרPlc S et286 | 7 *= ּוהְעַרַמ| ל 6
+3 hemistichos; tertius 6 roAAd kakoroidv 61ד60\6\סטקץ kakiav vid pars 

altera = | 5 6 6g 56 6060009 || * KG ,אל Q tb | § 6 cwoigerar. 



1047 1-6 PROVERBIA 

 ויש לשמו דָבָעְליִּ ףא ונעה ליִסֶכַל הָואָנ-אְלוס

 ונוצר בשעדלע לַמְכּ ךלמ ףעֶז רי םהָגי
 :הָׁשִא יגודמ דט ףָדו ליָסְכ ןְּב ויִבָאְל תהי
 :תֶלָּכְׂשִמ הָׁשֲא הֹוהְיִמּו תֹובָא תלחנ ןוהְו תיַּבצ

 :בעְרִת הָיִמְר שָפְנְו הָמּדְרִת ליִּפַת הָלְצַעי
 :יתָמוְי 'ויִבְרְד יהזּוּב ושְּפַנ רָמש הָנָצִמ רַמׂשי5
 :ולםֶלָשי ולָמְג לד ןח הָוהְי הָנְלַמיז
 :שַפַנ אָשָּתְְלַא רתיִמָהלֶאְו הֶוָקּת שדי ךָנּב רפי

 :יףסות ועו לייבא כי .שֶנָע אַ הָמֲחלְרְ
 :ָךֶתירַחָאְּב םֵּכְחִּת ןעֿמְל רָסּומ לקו הָצֲע עַמְׁש*י
 :ּוקֶת איָה הוהְי תצעו שיֶאיבָלְּב תֹובָׁשֲחִמ תָּּבַרְיי
 :בָזְכ שיִאְמ ׁשְר"בֹומְר וָּדְסַח סֶדֶא תוֲאת=-
 :עֶר דקפידלּב ןילי עַבְׂשְו םִיַחְל הָיהְי תֶאְרי
 :הָנָבישי אל והיִּפלֶאְד תחל ודי . לע ןמָמ +
 :תַעְּד ןיִבְי ןֹובָנְל ַחיִכֹוהְו םֶרעֵי יִתַּפּו הָּכַּת ץל5
 :ריּפְחַמּו ׁשיִבַמ ן5 םא חיִרְבַי בָא- ררׁשְמי5
 :תעָד"יִרְמֲאַמ תוגש רסּומ עמשל יִנְּב" לחי
 :ןוָא-עלֿבי םיִעְׁשְר יפו טָּפָשִמ ץיִלי לַעְּיְִּב ְךֶע
 :םיִליִסַּכ ול תומלַהְמּ םיִטָּפָש םיִצְלִל ּונֹוכְנפ

 :םָּכְחִי אל וב הָגָשילכְ רָבְש הָמה ןַיַה ץלי 20
 :ּושָפַנ אטוח ְּבעֶתַמ למ *תַמיִא ריִּפַּכַּכ םהְנ
 :עַלְִּתִ ליַא-לכְ ביִרַמ תֶבׁש שיִאְל דובב
 :ןיאָו ריִצָקַּב לאש שרחי אל לע תףרחמ+

 :הָנָלְי הנּובְּת שיִאְו שיִאבָלְב הָצע םיִקְמע םִימ
 :אָצְמִי יִמ םיִנּומֲא שיאו וָּדְסַח שיֶא אָרְקִיי םֶדָא-בְרַ

cf 13,13 | * 9רָבְד  sזז 16 80 ףךיִראָה | 16 *16 טמפ הזבו | / קזק 
 תֶמּוְ, 0 תּומָי | 18 =* 6 < 5% קו (= ןֹודְזלָא ); 14 "| 19 * 686 רב 6
 QOes "לד :QO) לד(; א לרג || ל-ל cזזק | 20 זק ְךיִתֹחְרֲאְּב | 22 1 6 6
 תֶאובְּת ] 23 1 ? (TN | 24 6 66 ד6צ א6\חסצ (00100) (sh) | 27 1 תוגָשְו

Cp 20,םיִטְּפְש; 16 6 םיִטוש ץ6 םיִטָבְׁש |  Or( 6) | 28 1 ץיִּבָי ע עלי ?( | 29 c 
eum lacessit 2 | © cf 8,36;יִרָמָא (תרָמָא ?) | * = ₪ שש?  velרָמָא  pps2 *  

 prps סמח cf ibidem || 3 154 6 6 בוש; prps תבש | 4 KY לאש, 036 לֶאָשו |
 6 = 56% דָסֶח שיִא אָרְקִי 66 דסח א;



 1048 ילשמ 21,3—20,7

 :וירֲחַא ריִנָב יֵרְׁשַא קיִנצ ֹוָמְתְב ְךלַהְתַמז
 :עֶרלָּכ ויְיִעְב הָרָזִמ ןיִד"אפכילע בשוי ְךָלֶמ
 :יִתאָּמַחַמ יִּתְרַהְמ יל יִתיִּכַז רמאיהיִמ
 :םָהיֵנְׁשיםַּג הוהְי תבעות הָפיֵאְו הָפיִא ןָבֶאְו באי
 :ולָעָפ רֶׁשְייםֲאָו מא רעֶנירָּכנְתִ ולְלעַמְּב םֶגיי
 :םָהיֵגְׁש-סִנ הָשָע הָוהְי הָאר ןיעְו תעש ןזָאַי
 :םֶתְל-ַעַבְש יגיע חָקְּפ 'שָרֶותְְֶּפ הָנָׁש בֶהְאְִּלַאי
 :לָלַהְתַ זָא ול לזאו הָנֹוקַה רָמאִי עב עֶרי
 :תַעָדיִתְפָש רי יִלְכּו םיָניִנְפ"בָרְו בָהָז שי
 :ּוהְלְבַח סָורְכָנ דָעְבּו רֶז ברָעיִּכ ודְנְּב-חַקְל
 צח ּוהיִפדאָלמְי רמאְו רֶקָש םֶחָל שיא בֶרָע
 :הָמְחְלִמ השע תֹולְּבְחַתְבּו ןֹוָּכִת הָצעְּב תֹובָׁשֲחְמיי
 :בָרְעְתת אָל ויתָפְש הָתֹפְּו ליֵכָר ךְוה דוס הלוגי

 ְׁשֲח ןשי
 ְָָרבִת אָל ּהָתיִרֲחָאְו הָנושאְרְּב תָלֲחֹבְמ הָלֲחַני
 ְָל עׁשיְו הָוהְיל הוק עֶנ"הָמְלְשַא רמאּת"לַא=-
 :בוטדאל הָמְרמ ינְזאְמּו ןֶבֶאָו ןֶבָא הָוהְי תָבעֹותפ
 :וָכרּד ןיבוהמ םָרָאָו רָבְגְדיִדַעְצַמ הָוהְימ
 :רֶקְבְל םיִרְדְנ רָחֶאְו שָרְק עלי םֶדֶא שקומ=5
 :ןפּוא םֶהיִלָע יבָשָיַו םֶכָח ְּךֶלַמ םיִעָשְר הָרְזְמ
 :ןְטָבייַרְרחלְּכ שפח םֶדֶא תַמְׁשַנ הָוהְי רג
 :ואְסִּכ דָסָחַּב דַעְסְו ךֶלָמּורְצְי תָמָאְו דָסָחְי
 :הָביִש םיִנָקְז רַרֲהו םָחּכ םיִרּוחְּב תְרָאְפִתִ
 :ןְמָביֵרְרַח תופמּו יעָרְּב קיִרְמַּתי עַצְּפ תֹורְּבַח
 יונ ץֶּפִחִי רשאדלָּכרלַע הָוהְידדְִּב ףְלֶמְ"בָל םיָמדיִנְלּפי 1

 :הָוהְי תובל ןֶכתְו ויִניִעְּב רֶׁשְי שיִא ךְרָלְּכ*
 :תַבְנִמ הָוהיל רָחְבִנ טָּפָשִמּו הָקְדִצ הׂשֲע

 ro—I3 6 post 22 | זז 6 כר; 1? א | 13 * 569 שרות ג שור ₪15 277 |
 5 ] ft 6 Vrs 'בשו | 14--נַפ >6 | 16 06 היִרְכָנ; 16 אע םיִרְכָנ 6 6 5 יִרְכַנ |
 18 קזקs ןֵכָה | 20 689 ןושיִאְּב; 16 06 ןושָאַּב cf 79 | 21 16 סה 5
 mlt Edd 06364 תֶלָהבִמ, א תֶלָחְבִמ | 25 a על 6 זדו 63 ? | 26 *1 ? בש[

)Kמ duצנ | 28 1 6 6 קֶדָצְּב: | 30 ==  ? cf w 94,23 | 27 prpsםֶנזא  prpsל  
 קירממ, 0 קּור=); 1? 6 6 (טטצטצז אטאס%) 'ב הָניְרְקִּת
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 :תאָּטַח םיִעָשְר רנ בֶלבַחְרּו םיניעדםּור*
 :רֹוסֲחַמָלְרַא ץא- לכו רֶתֹומְלדַא ץּורָח תֹובְׁשֲחַמ
 :תֶוָמדיַשְקַבִמ 'ףָּרִ לבה רֶקָׁש ןֹוׁשְלְּב תורָצֶא ילעפ5פ

 :טָפְׁשִמ תשע אַ יכ םֶרֹוְי םְִׁשְדרְׂש
 :ולָעָּפ רֶׁשְי ףזו ךֶוְע שיא ּךָד ְּךֿפְכפַה*
 :רָבָח תיֵבּו םיִנְנְדַמ תָשֶאַמ גג"תנּפדלַע תַבׁשְל בוטפ
 :והער וויִניִעְּב ןַחַיהאְל עֶר"הָתְוא עֶׁשְר ׁשֶפָניס
 :תעְּד"חקי םָכֲחַ ליִּכָשַהְבּו יִתַּפ"םכֲחִי ץל- ׁשְנֲעּבוי

 :עֶרָל םיִעָשְר ףלסְמ עֶׁשְר תובל "קידצ ליּכְשַמ
 :הָנְעַי אָלְו אלקי אּוהדםּנ ל"ת ֹונְזָא םמאיג
 :הֶּזִע הָמַח קַחַּב דָחָשְ ףָא-הּֿפְכִי רֶתַסַּב ןָּתַמיצ
 :ןְוָא :ילעפל הָּתְחָמּו טפשמ תֹוׂשְע קיִדצל הָחְמְׂשִי

 :ַּנְי םיִאפְר לֵהָקּב לבשה המ הָעות םנֶאי
 :ריִׁשֲעַי אל ןָמְׁשְוְִי בהא הָחְמַׂש בָהא רֹוסְחַמ שיָאיז
 :ידגוּב םיִרְשְו תַחָתְצ עָשְר קיִדצל רֶפְכי
 :סַעָכְו םיִנְוְדִמ תָשֶאַמ רָּבִדַמָץֶרֶאְּב תֶבָש בוטיפ
 :ּועְלַבְו םֶדֶא ליִסְכּו םֶכָח 'הְוְנַּב ןֶמֶשְנ דָמְחָנירָצּואי
 :דבָכְו הָקָדְצ םייח אֵּצְמִי דָסָחְו הקַהָצ ףדלי*
 :הָחְָטְבִמ זָע דֶריֹו םֶכָח הָלָע םיִרְְג רע
 :ושְפַנ תוְרָצִַמ מש ֹונּוׁשְלּו ויִּפ רָמש3

 :ןוְָנ תֶרָבְעְב הָשּוע ֹוָמׁש ץל ריִהְי דזא
 :תושעל ויָדי וְנַאְמְיִכ :ּונָתיִמְּת לַצָע תואת5
 ְרְשְהִי אָלְו ןתי קיִּדצְו הָנָאִת הָּגאְתַה םיַה"לָכ
 :ּונָאיִבְו הָמֹזְב"יְּכ ףַא = הָבעֹוּת םיִעָשְר חַבְזיז
 :ירָברִי חַצְנָל עמוש ׁשיִאְד דָבאי םיִבְָכירע
 :'ויכְרד יִכְיואוָה רֶשָיַו ינָפְּב עׁשְר שיא זעַהי
 :הָוהְי דגל הע ןיִאְו .הָנּובְּת ןיאו הָמְכֲח ןיִאי

 ?Cp 21, 4 18MSS mlt Edd 6564 VJ; exc antea stichus | צ 5 <6 [ 1
moyidag)6 ((ח\  nonn MSSלעפ | ל 16 6 ףדר (1ג15* ףדרנ) || < 1 6  % c 

 ישקומ₪ | 8 vb exc ?; רזו frt dittogr | 9 Q םִיִנָיְדִמ, א "ודמ | 12 * = הוהיל |
 ל 6 תומל 1? ותיִבְל < עָשְר conjg 6 ףלסמ ? | 14 9 הָּבַכ; prps ? רָּפָכִי |
 18 *° >6 | 19 ;cfg | 20°? dl (gloss) 6 ןשי | ל 6 יִפְּב | 21 01 6 6 | 26 |
 6 6 לוע | 28 == crזק || 29 * 96 ןיִבְ 538 ןיִכְי | * א68 ויָכָרְּד 080 וּכְרַד.
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 :הָעּושְּתַה הָזהיִלְו הָמָחְלַמ םוָל ןֶכּומ סוסי
 :בּוט ןֵח בֶהְּזִמּו ףָסָּכִמ בָר רֶׁשֲעַמ םֵׁש רָחְבנִי 2

 :הָוהְי םֶלָב הָשע ּוׁשְּגְפַנ שָרְו ריׁשָע
 :ּושְנֶעְְו ורְבַע םייתְפּו רָתְסִיְו הָעְר הָאָרּוםוָרְע
 :םיִּיַחְו דֹובְכְו רֶׁשֲע הָנהְי תֶאְרִי הָוָנֲע בקע
 :םָהַמ קחְרי ושְפּנ רמוש שקע ךְִָּב 'םיִחּפ ים
 :הָּנַמִמ רּוסְידאָל ןיקזיזיכ םג וכד יִּפדלַע רענל ְךנח%*
 :הולמ ׁשיִאל הול דֵבֲעְו לוׁשְמי םיִׁשְרּב ריִׁשֲעל
 ;הָלְְי יותְרְבְע 'טָבְשו ןוא-'רוצקי הֶלוע עֶרֹוז

 הילל וָמָחלַמ ןְֵנייכ רבו וה ןיעדבוסי
 :ןֹולקְו ןיָד תבְשְִו ןוָדְמ אציו ץל שריי
 ְָלמ יּוהער ויְתְפִש ןח" 'ֹבְכיירוָהְט יבהאיי
 :דגב יֵרְבִּד ףלסִיו תעֶד ּורְצַג הָוהְי יניעי*
 :ַתֹצְרַא תובחר ְּךּותְּב ץּוחב יִרַא לַצָע רַמָאיצ
 :"םׁש"ילופ הָוהְי םּועָז יתֹורָז יִּפ הָּקִמַע הָחּוש +
 :ּונָמִמ הָּנְקיִחְרִי רָסּומ טְבׁש רעֶג"בלב הָרּוׁשְק תלו

 גרּוסַחַמְלְְדא ריִשָעַל ןתנ ול תוּבְרהְל לֶד קשיי
 :ייִתְעַרְל תיִשָת ךְּבִלְו םיָמְכֲח יֵרְבַּד עמו ְךנְוָא טָהייל
 :ּךיִתְפָשדלע ודְחִי נכי ְּגְמבְּב םָרְמְׁשִתיִּכ םיִעָג"יִכיצ
 :יהָּתֶא-ףַאי םַּה ְּףיֶּתְעַדוה ְּךֲחטְבִמ הָוהיּב תוָיְהְלפ
 ,:תעָרְו תוָצַעְמְּ יםוְׁשָלׁש יִּדְל יִּתְבַתְכ יאָלַה 20

 ס = :רעְׁשב יִנָע אכדְּתלַָו אוהל לי לנדא
 Cp 22, 1 680+ בוט || 3 א רֵתָסִיְו 61 "ו), 0 רָּתְסנְו + 27,12 | 4 1 'רָיו |
 5 * ;prps (?) DJ 1 666 86 (אבשנ) DY 6( זדנ 189 | ל 16 שופ 'פו | צ 6 >6|

prps ? QW] ez Frumentum | 5 6 inTQY | 5 inc; 68 * < ראו 0 רֶצְִ | ל  
 הָלֵכי;ול הל הָּכי ן g 64864 || זז * ins 6 6 הוהי cf) 30) | * א רהט, 0

avrg rdvreg duwuot [63MS5 + ev 066 %6 (86אד0\ 3%  Sinscרֶהַט | - 
vb exc | *1? 6 6םסממ  ftךְרד יַמיִמְּת) םיִמיִמּת לכ ונוצרו | 4  (vel )שט 

 הער (ץe1? יֵּמַה ער) | 13 1 : 6 6 חצר || 14 * 455 תּורֶז | * א לופי, 0 דלָּפִי |
 6 6 + 806 || 17 ° ins frt יִרָמָאְל et (cf 4,20; 6 invers) 1 גו .et ee | ל 1

et cong **1816609 םיִמיֵעָנ | 19 = 1 :םזיַָה  | va wee)תַעְדָל 661 6  
 c 6 620 || 20° 1 frt (cf 19( לומתאףַא pr) אלה התא) | יוּדל | <16 א םּושְלש

2r * et > dl? (gloss) | 5 1 6 6 (ois rpo-6 תוצעמב ||  et conjgםיִשְלַש)  (Q 
 (BaAAouévoig [= rpoBéAAougi] Gol ל יֶלֵאׂשְל.



| 
22,23—23,14 PROVERBIA 1051 

 ׁשָפָנ םָהיֵעְבְקתֶא עֶבָקְו םֶביֵר ביִרְי הָוהְידיִכ
 :אֹוְבְת אָל תומח שיִאזתָאְו ףָא לַעְּבתֶא עֶרְתְּת"לַאצ
 ְָׁשְפנְל שקומ ָּתְחְקִלְו וָתֹחְרֲא הָנֲאּתְפ*

 :תֹוָאְׁשִמ םיִבְרְעְּב ףָבְדיִעְקְתְב יָהְּתילַא
 :ךיּתְחַתִמ ְךְבָכְׁשִמ 'חִָּי המי םֶלׁשְל ְךְל"ִא-םָאז

 :יִתובא ּושְע רֶׁשֲא םֶלוע לוֵכְנ גמלא
 -לַּב יִבָצָיַתִי םיִכְלְמיִנֶפל ותְכאַלְמַּב ריָהְּמישיֶא ָתיִזֲחּפ

 :םיִכְׁשֲת יגפל בָצִיְתִי
 :ינָפל רַָשַא-תֶא ןיִבָּת ןיִּב לשומ-תֶא םוחְלָל בָשַת-יִכי 8

 :הָתא שפג לביא עב ןיכש ָתְמשוי
 :יםיִבְְּכ םֶחְל אּוהְו ויָתּומַעָטַמָל 'ואְתִתְִלַא

 :ילַָח הגג ירשה "עגימלא+
 נְניִאְו וב 'ךיִניע "ףועָתַה

 פ :םִיְמָשַה 'ףיִעָו רֶַשֹנב םִיַפְנְכ ול-הַשַעַי "הָשָע יִּכ
 :ויתמעטמל וַאְתִּת"לַאְו ןיָע עב ל" תֶא םלִּת-לַאפ
 יאּוה"ןַכי יוׁשפנְּב ירֲעַׁש-וְמְּ ו יב
 :ָךְמַעלַּב 137: ךְל רַמאי הָתְשּו לכַא

 :יםיִמיעַָה ּךירְבְּד תחל הָנֲאיִקְת תלת
 :ףילמ לָכְשְל זּובְודיִכ רָּבַדִּתילַא ליִסְב ןנְֲאָב

 :אֹבַּת-לַא םימותי יִדָשְבּו םָלֹוע לּובְג נַסֲּת-לַאפ

 ְדָּתַא םֶביִר"תֶא ביִרָיאּוה | קָָח םֶלאְניִּכי
 :תַעְדְדיִרְמִאְל ָךַנֶזִאְו ְּךַּבִל רסּומל הָאיִבָהְיי

 :תּומי אָל טָבשב ּונָּבַתְדיִּכ רָסּומ רַעָּגִמ עֶנְמִּת-לַא
 :ליִצַּת לואשִמ ושָּפַנְו ּונָּבִּת טָבָשַּב הָּתַא4

 | וזו 3,8 || 25 16 טז ויָתֹחְרֲא, א ֹותָח-  cf a4קזק םֶהיבקעְתַא בקע 23
27 751 frt 6 696 inp: || 29 °° frt dl (gloss) nisi 29a nonn vb exc 66 8 

v ex 2 stich compos est | Cp 23, 2 dub; 0 rg Adpuyyi gov || 3 °° = 6b prb. 

dl || ל 8 1—, id 6 | °° prb trsp post 8a || 4 * 36 ,ענת | * 636 ריִשָעְל 1 ft 
Wp || >> trsp fit post 98 || 5 * K ;--ףּועְתַהְ, 0 ףיע 6 60% éridriigys, sim 
30; 1? 4 cf ,םיפעפע || ל 9 ךיניע 0M 656 -ךנ | * prps 2) רשע of 4° | 
  8ל ||  | 6 >MSK= 76 et dl c 6384 | 7 ** crrpףועי  1 6 Qףיעו, 66369 5

 |  = coniecturare [¥]?) || >> frt reliquiae */, stichi 5600861רעש, 6 רעש (רעש
8 = trsp post gb | 1 םיִלֹוע* elהָנָמְלא ץ pro םיִלָוע egentes (cf arab (ליע | 

rr conjg 6 6 6 pin 6 16 6 ברו | 12 KE -ךנזא, 0680 ךי 
‘68° 



 02 7 ילשמ 24,1—23,15

 :יִנָא-םנ יִּבל חמׂשי ְּךְּבִל םֶכָחדִא יֵנְּביפ
 :םירשימ ךיִתְפש רֵּבדְּב יִתֹוְלְכ הָנזְלעַתְוֿ

 :םויַהְדלָּכ הוהי-תֵאְריִּב"סא כ םיִאַטַחַּב בבל אנקידלא ול

 :תֶרְכִת אל ומתי 'תיִרָחֶא שי"ימא יב
 בל ךְרֶהּב' רשאו םֶכֲחַו יִנָב יהָּתַאדעַמְׁשִפ

 :ומָל רֶׂשָב יִלְלְְּב ןנקיִאְבסְב יהְּת"לַא=פ
 :הָמּונ ׁשיֵּבְלַּת םיִעְרְקּו שרּוַי לָלּוזְו אֵבֹסיַּכיז

 ְָמֲא הָנְקְזיִּכ ּובְּת"לַאָו ּףָרָלְי הָז ְךיִבֲאָכ עֶמְׁש-
 :הָניִבּו רסּומּו הַמְכֲח רֵכְמַּת-לַאְו הנק תַמֲא

 וב יחָמְׂשִו םֶכָה 'דלוי = קידצ יבֲא לוגי לוגי
 :ְדַּתְדלו לגָתְו פאו יִבֲא-חַמְׂשִי

 !*הָנְצְּרּת יכְרּד יֶניִעְו "יל ּךךֶּבל יִנְב"הָנְתיפ

 :הָיְרְכְנ הָּרצ רָאְבּו הָבֹז הָקְמִע הָחּוׁשָּכיז
 :ףיִסּוּת םֶדְמְּב םיִלָנֹוכּו בֶרֲאָּת ףָתָהְּכ איִה-ףַא*

 תיִׂשימְלו יםיִנְוְדִמ יִמָל יובא יִמָל יא יִמְלפ
 :םִָביֵע תּוְְלָכִח יִמָל | םֶנִח םיִעְצְפ ימָל

 :ּךֶסְמִמ רֹוָקְחַל םיִאְּבַל ןַײה-לע םיִרָחְאְמְל
 לוָניע יסיִּכּב ןַתודיק |םָּתַאְתי יִכ ןיי אָרָּתלַאי

 :יׁשְרְפ יָנֹעְפִצְכוי יִּדָשִי שָחָנְּכ ותיִרָחַא יי :יםיִרְׁשיֵמְּבּךלַהְתי
 :תֹוכְּפְהַּת רֵּבַרי ְךְּגִלו תֹוָרְז ּואְרִי ךיֶניע
 ֵלָּבִח שאָרְּב בֿכׂשְכ םִבָלְּב יבָבשְּ ָתיִיָהְוּצ
 ייֵתְעד-לַּב ינּומְלַה ֵתיִלֲח- לֵב יִנּוְּכה 5

 :דוע נשק ףיסוא | ץיָקֲא יִתְמ
 :םָּתִא תָיָהְל ֹואְתִּת"לַאְו הָעָר ישְנאָּב אֵנְקְת"לַאי 4
 17 rps ? דתֶא אָרִי cf 24,21 || 18 * ns ft 6 6 הָנְרמְׁשִּת | ל ins 6 63% ֶל|

cf 414 6 | ar cf 20,13 | v23 <6 ||הָניִּב ףְרֶָדְּב  bb J ftהָּתע |  ?s10 * קזק 

 24 K° לּוָ ל, 0 ליו ליִּג | ל 0638 דלויו , א דלוי; כז תדלויו |
v 25ךיְִלּי וליָנְוו;  K Wi; prps ‘Wn | 25 dl? vel 1 postea F9 חמשי  © 

KZ6 656 קס הנת | ל 1 6 9 הָנְרֹצִת  trsp24 פק | 26 *  ante + 
dh 5 dub; 6 B6puBog | ° QQהָניִצְרִת | 27 16 6 הָרָו | 28 121155 'חב |  

 םיִנְָדָמ, א םיִנֹודְמ | 3: *16 06380 סוּכַּב (0); X םיִּכַּב | ל 1 :וניע | < תק
 הנושאר (םיִנֹושארָּב) ed cf Cant 7,10 | 321: ףשי | *- 41 | 34 * קצק בֶבְּכ |
 של ספ; 1 tc 6 לֹודָנ רעסְּב לָבחְכּו | 35 *1יִתיִלֲח | ל ו :יִּתְעַדַי | 4

exc | Cp 24, 1 6+ 7%יִאְבְסִמ  



24,2—24 PROVERBIA 1053 

 :הָנְרּבְַּת םָהיֵתְפִׂש לֶמָעָו םָּבל הָּגְהְי רֵׂשיֵבי
 :ןֶנּוּכְתַו הָנּובְתַבּו תִיָּב הָנָבַו הָמְכֲחְּב
 :םיִעְָו רֶקָי ןֹוה"לָּכ .ּואְלְמְו םיִרָדֲח תַעְדְבּוי

 :יַחְכ-ץֶמַאָמֹי תעּצ שיִאְו יזועַּב םֶכָח"רָבג
 :ץעוי בֶרְּב הָעּושְתּו הָמְחְלִמ 'ָךְלהָשַעְת תולּבְחַתְב יי

 :ּוהיִּפחַּתְפִי אָל רַעָשַּב יתומְכַח ליִוָאְל תֹומאָריד
 :ּואָרְקִו תומְזְמלַעְּב 5 עֶרָהְל בֵׁשֲחְמ*
 :ץל םֶדאְל תַבַעוְתְו תאָטַח תֶכְנֲא תמו

 :הָכָחּכ רצ הָרְצ םיְּב ָתיִּפְרְתַה יי
 ְֹוָׂשְחַּת"ִא גָרֶהל םיִטָמּו תֶנָמַל םיִחְקְל לֶצַהי
 ןיֿבו-אּוה ו תובל ןכת-אלַה הז ּונעדידאל ןַה רמת

 :ולַעָפְּכ םֶרָאְל ביִׁשֲהְו עי אָּה ֶּׁשְפנ 'רצנְ
 :ְִָּח"לע קותמ תֶפְבְו בוט יִּכ ׁשֵבָד יִנְּבלֶכָא
 יִָּשָפנְל הָמְכָח 'הָעְִיְְּבִי+

 פ = יתַרְּכַת אל ךֶתֶוְקִתַו תיִרחֶא ׁשיו ָתאָצִמםַא
 :וֶצָבַר דשְּתִלַא קיִדצ הְוְנל עָשְר בָרָאָּתלַאי
 :הָעְרְב ּולָשָּבִי םיִעָשְרּו םֵקָו קיד לפי עַבָש יב

 :ךָּבל לגדל ולֶשְּכַבּו חַמֶשִּתִלַא ְּךיִבֹוִא לַפְנְּבז
 :ּוָּפַא ויָלְעַמ ביֶׁשֵהְו ויָניעְּב עֶרְו הָוהְי הָאְרִיְָפי

 :םיִעָשְרָּב ֹנְקִּת-לַא םיִעַרָּמַּב רָחְתִּת"לַאיפ
 :ךָעְְ םיִעָשְר רֶג עֶרָל תיִרֲחַא הָיְהְת"ֹאְלויַּב=>

 :יבָרְעְתִּת"לַא םינֹוש-םעי ְּלָמְ יִנְּב הָוהְְתֶאְאָרְיַי
 :'עדוי יִמ םֶהיֵנׁש דיפו :םֶדיִא יסקי םאָתפְדיִּכי

 םיִמָכָחְל הלא
 :בֹוט"לַּב "טָּפָשֶמְּב םיִנָּפְדירָּבַה

 :םיִמֲאְל ּוהּומָעַזו םיִמַע ּוהָבְקִי הָּתִא קיד עָשְרֶלירַמָאיא
2 6 NW | 5 516 686 I | ל 16 686 ַחְכְְץִמַאמ | 6 * < ל <68 | 

 ליוָא  stichus exc | 9 16 Vrsתומכח  2(; ₪ postשק; קזקצ ּתַמָבָמ 'אל תֹוטד 7
(MSF םי--) | צ זס crrp || 12 ** ₪ ₪1 | ל GY] | 14 °° ₪6 vb nonn 

exc | ל 1 prb ny3 | = prb gloss | 15 dl (gl) | 17 16 0 Vrs aN 
cf 17b, K ךיִב- | 21 = 6 רָּבעְתִּתדלַא םֶהיִנשדלְע | 22 * 6 םוקי )זiovזaו 

 8 13) (hemi)stichos; deinde 30,1--1491; trsp frt 2(  6 + 11דס06 606086%) | ל
post 19 | 23 * 8 רָּכַה | ל" nonn vb exc 66) 1 



 14 ו ילשמ 25,10—24,25

 :בֹומ"תַּכְרִב אֹובְּת םָהיִלַעַו םָעְנַי םיִחיִכומַלְו5
 :םיִחֹכְנ םיִנָבִד ביִשָמ קש םיִתָפָשַ

 ְךכ הָהָשּב ּהָדּתַעְו ךתְכאַלְמו ץּוחב ןָבָהיז
 :ףָתיִב ָתיִנָבּו ירמא

 ּיִתְפָשְּב 'ִתיִתּפַהְנ ּךֲעֵרְּב יסנח"דע יִהְּתדלַא
 :ולָעָפְּב שיִאָל ביש ול-הָשַעָא ןּכ ילהַשָע רֶׁשֲאַּכי רמאת-לַא

 :בל"רסַח םֶדָא םֶרָפילַעְו .יִּתְרבְע לצְע-ׁשיִא הָרָש-לַעי
 םיִלְרַח ויָנְפ ּוָסְּכ ה הָלָע הֵגַהְוִי

 :בָרשל םידי קב וטל " תופונת טעמ תונש טעֶמ:

 פ  :ףגָמ ׁשיִאְּכ יִּדיִנֹפְחַמּו ךשיר יִּדלַהְתַמ"אָבּו*י
 "ּךָלִמ הָיקזִח ו יׁשְנַא ּוקיתְעָה רֶׁשֲא יהָמלֶש ילָשִמ הָלֲא-םני ל5
 :הָדּוהְי

 :רֶבָּד רקח םיִכָלְמ דָבְכּו רָבְּד רַּתְסַה םיִהלֲא דָבְּבְ
 :רקח ןיא םיִפָלַמ בלו קמְעְל ץֶראָו םורל םיִמְשּג

LN 3 

 :ייֵלְּכ ףרצל' יא יאציו ףַסַּכִמ םיִגיִס ֹוָנָהּ
 צי ..~

 :ואְסַּכ קֶדַצּב ןוכיו ְךֵלַמיִנְפְל עֶׁשְר וגָה5
 :דֹמְעֶּתלֲא םילדָג םוקמְבּו ּךְלָמִדיִנְּפְל רּדַהְתִּת לא

 יביִדָ גל ףָליפְשהמ .יהָנַה הלע ךֶ"רְמַא במ יז
 ירה 'ברֶל 'אְצְּתִדלַא :*'ףיניע ּואָר רָשָא

 :ףער ֶתֶא םיִלְכהְּב .ּהָתיִרְחֶאְּב הֶׂשְעַּת"הְמ ןפ
 :לגתְלא רתַא דוסְו ָעְרְדתֶא ביִר ביר

 :'ִבּושִת אָל ְךְתָּברְו עָמש 'ְִדְסַחיְְּפִי
26 dl? m cs | 27 fit nonn vb (prps הָשֶא q7 NPR) exc | 28 *1 6 6 

 |  cf Prv 20,19ז5%*=% םָמָח | ל 0:** תותפהו; 1 6 6 ָתיִּתְפָהְו יו תְפַּת"לַאְו
  hemistich prb exc || 34 8 hic incipבז * 8 ש | ל |  nonn vb (m 65( 41ל" 29
cp 25 || lc ca 20155 (cf 6,11) 2 || * 16 ca rooMSS et Vrs qbnh: | * in 
6 hic 30,15—31,9% | Cp 25, 1° 6+ai ddidkpirot | ל 6 oi שוגסו | 4 *1 6 

Vrs אָציו cf sb | ° 1 frt 6 6 600006ש) mov) לכ ףִרצְנ | 7 * 1 הָּנַה | 1 
  | = conjg ₪5 6 ZY 6 8 vel dl? (gloss) | G+ Aye | 8° prps NYA:ביִדָנ

cf7= | * 5 ברל | < ? 1 :רֶהַמ | S dl vel LD, nisi post פ[ hemistich 
exc cf 7° | 0 1 רָחַאְל | זס * dמט |? 6+4 
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 :ריִנְפָא-לַע רבָּד רָבָּר ףָסָּכ 'תיּכָשַמְּב בֶהָז *יַחּופַּתיי
 :תַעָמש ןְזָא-לַע םָּכָח חיכֹומ םֶתָבְדיִלחְו בֶהָז םזְגי*
 וינדַא ׁשֶפָגְוי ויֵחָלְשִל ןְמֲאָג ריִצ ריִצְק 'םֹויְּבוגְלָׁש-יתַנצְּי

 :רֶקָש-תַּתַמְּב לַלַהְתְמ שיא ןיֲא םָׁשָגְו חּורְו םיִאיִשְני 6 :יביִׁש
 :םרג"רָּבְׁשִּת הָּכר ןוׁשָלְו ןיִצַק הָּתְפְי םִיּפַא ְּךרָאְבי
 :ותאקהו ּונעְבְשִּתְְפ ד לָכָא ָתאָצְמ שבדי
 :ךֶאְנֶשּו עֶּבְשִיַפ  ךער תי נר רקהיז
 :רָקָׁש דע ּוהעְרְב הנע שיִא ןּנָש ץֵחְו בֶרָחְו ץיפמי*

a 0ערדבל] = הר םֹונְּב דוב 'חָמְבִמ 'תָרעּומ לָנְרְו 'הָעְר ןש : יב דנוב * לת: : 
 לע םירשב רֶׁשְו רָתָנילע 'ץֶמֶח יהָרָק םיִנְּודְגָּב"הָדעמי

 :יםִיָמ ּוהָקְׁשַה אָמָמְ"ַאְו יָחַכ והליכאה ףאנש בעֶר"םֲא*י
 פ] ִּךֶליסֶלַשְו הָוהיו ושארדלע הָתֹח הָּתַא םיִלָחְנ יב

 :רֶתְס ןֹוׁשְל םיִמְעְזנ םיִנָפּו םֶשָּנ לֹוֲחְת ןופְצ חּור5
 :רֶבָח תיבּו םיִנְוְדִמ תַׁשֲאַמ נָג"תַנָּפ-לַע תֶבָש בוט

 :קֲחְרִמ ץֶרָאמ הָבֹוט הָעּומׁשּו הָפִיַע ׁשפָנילע םיִרָק םִימיצ
 ס  יעָשְריִנְפל טָמ קיוצ תֶתְׁשְמ רּוקְמּו ׂשָּפְרִנ עמ
 :ידֹובּכ םָדֹבְּכ רָקֲחְוי בוטדאל "תוָּבְרַה ׁשֵבְּד לָכָאל

 :ְחּורְל רֶצְעַמ ןאורַשא שיא .הַמֹוח ןיֵא הָצּורְּפ ריי
 :דֹוְבָּכ ליִסָכָל הָנאָנ"אְל ןֶּכ ריִצְקּב רָטֶּמַכְו ץיָקַּבנְנְׁשְכי 6

 :אָבְת אָל םָּנִח תֶלְלִק ןֶּכ ףֶּעָל רּורְדּכ דּונָל רופי
 :םיִליִסְּכ וגָל טָבְשְו רומחל גָתָמ סוס טּושג
 :הָתֶאְ"סַנ יק"הָנְשִּתִפ .ותְלּואְּכ ליִסָּכ ןעָתרלא+
 :יָניֵעְב םֶכָח הָיְהְיַפ ותְלּואְּכ ליִסְב הָגֲע

 זז * prps יִחְותָּפ | ל 6 v& 6ןגוטאש ; 36 fit *תוויָּכָשָמְּב a ךשמ (2/6) ; תוכושְּב
 prps | 5 ?; 5 év kaipg סטדסס || 12 6 ?DIN (Aéros) | 13 *1 6 6 תאָצְּכ | 1

Doha 616 ₪ Jes 18,4 | = (>IMS*®) add; vel antea vel postea */, stichus 
vel qyp | 18 1 6 6 (péraAov) YB | rg *1 fit yy 4ףצק  exc || 15 1 frt 

 6) | In | > <6; 61 ? 6620 | 20 ** nunc Var ad< 19 הרצ — תדעומ
 excepto) חטבמ), sed frt crrp ex textu hebr, quem continet 6 20a דֶנָּבַּב סֶסָּכ

 :ּוָּבל הָּלֵכְמ שיִא תַנּוּת ןַּכ ץֵעָל בקְרְו | ל ns קַצוי גם6 yמח? | < 1 +6 6
cf 23,29° | 27 *1 ₪6 Vrs6 680 | ל 41 6 65 || 24  pn) | 21 * dl(6\א6)  

 הָּבְרַה | ל crזק; 6 (דועע % אפ ..) דֹובָכ יִרְבִּד רקהו | 6 26 6
ca 40155 Vrs ‘bl.אל, 0 ול | 3  



 1056 ילשמ 27,2—26,6

 :ליִסְּכידִיְּב םיִרָבְּד חלש הָתְׂש סָמָח יםיִלְגַר הָצְקְמי5
 :םיִליִסְכ יִפְּב לש ַחָפּפִמ םיִקָש ּויְלַדז
 :דֹובָּכ כ ליסכל ןַתֹונְ"ןּכ יהָמּגְרמְּב ןְבָא יִרְוְרְְּב
 :םיִליִסְכ יִפַּב לׁשְמֹו רוָּכָשדָיַב הָלָע ַחֹוחפ
 :םיִרְבֹ ירכשו לי רכשו ילָּפלְלּוחַ ברוס

 ְלּואב הש ליִסָכ :וָאקילע בש בליי
 :ּונָּמִמ ליִסְכְל הָנָקִּת ויָניִעְּב םָכָח שיא ָתֹיֵאָריי
 :תובחרה ןיּב ירא  ךְרָבַּב לחש לַצְע רַמָאינ
 :ּותָטְמלע לַצָעְו ּהָריִצדלַע בּסֶת תלה
 :ויּפ-לָא ּהָביִשַהל האל תַחלַצּב ודי לע ןמט 5

 :םעֶמ יִביָשָמ הָעְבש יניִעְּב לע םכָחיי
 :ול-אל ביִרְדילע ירּבַעְתַמ רבע | בֶלָבייינזֲאְב קיזחמיז

 :'תֶוָמְו יםיִצְח םיקז הָריֵה ַּתַלְהלְתַמְּב יל
 :יִנֲא קתַשְמדאלָה רַמָאְו ּוהָעְרְדתֶא הָמְר שיא -ןֶמיפ

 :ןודָמ קּתְׁשִי ןֶּנְרִנ ןיִאְבו שָאדהַּבְכִּת םיִצָע סָפָאְּבא
 ם :ביִרירַחְרַתְל 'םיִנְוְרִמ שיאו שאל םיִצָעְו םיִלֲח גל יםָחָּפְי

 בירד ּוָרְרְי םהו .םיִמְְלתְמַּכ רג רב
 :עֶר"בָלְו יםיִקְְד םִיָתְפְש ׂשֶרֲח-לע הָּתְצִמ יםיִניִס ףסָב

 :הָמְרִמ תיִשָי ובְרקְבּו אנוש רני וָתָפְשַבי
 בלב תֹוָבעּות עבׁש יֵּכ ּוְּב"ְמֲאַּת"לַא ולוק יהי

 :לָהָקְב ֹותְעַר הָלְנִּת ןֹאְׁשמְּב הָאְנַש הָּפַכְת*5
 :בּושּת ויל ןְבָא לְלֹוגְו לופו ּהָּב תַתַׁש-הָרכז
 :הָחְדִמ הָשעְי קח הָפּו ויָכַד אָנְׂשִי רָקְשְךןושל=
 :םוי דָליההַמ עדת"אל יִּכ רַחָמ םִייַּב לָלַהְתָּת-לַא 7

 ְיֵתָּפְׂש"לַאְו ירְכָנ ְךיִפ"אַלְו ךֶזלָלַהי
gemma ||1? תיִלְגְרַמְּב  dub;8°1ררֹוצכ |? ftיגלּד |  crrp || 7 prps6 **  

(c 36( :3רW\ (5MSS) || rr 6םיִרְבַע || © 1 ₪  sagittarius || * trsp huc fitדס * =  
>3MSSK® et6 (א(סאסט) בנְזְּב | ל  frtc6 יִתיִאְר | 17 * 1  Sir 4,21 | 12 4MSS + 

|( :c)6 בלכ || < 1 6 8 בֵרֲעְתִמ | 4 = לָא? | 18 * 1 :םיִצֲחְו dl (cf 6( vel conjg 
 b 1 ft תֶוָּמַּב et trsp post הלהלתמכ | 21 * 1 5% חְּפַמ ₪16 604600, 6 לקטרט |
 ל cf 23,29° | 22 6 ןגס\0א0( cf 188 || 23 * fit dl | 5 1 6 6 (\6ז0) םיקלח | 1

 6 Vrs 0 ויָתָפְׂשִּב, א ות-- | 26 0* הָּסְכִּת; 1 6 ץ הָּסַכְמ | 27 6 ויִלע <
6 6 legitur, 1. עלקו pr (לָלגְו | 28 VarB (Kiml ( ;ָּכֵד 6 0 )cf אָיְכּד 
= purus); 1? 4 (et 1 fit NW cf Hi 1223) | Cp 27, 2 1 ? לֶאְו 
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 :םָהיֵנְׁשִמ דָבָּכ ליֹוָא סַעְכְו לֹוָחַה לטו ןֶבֲא ךָבּכ
 :הָאְנְק יֵגְפִל דֹמְעָי ימּו ףָא ףָמְׁשְו הָמִח תּיְרְזְכַא
 :תָרָּתְסִמ הָבֲהאִמ הָלְגִמ תַחְכות הָבומ5

 :קּותְמ רכב שפג תֶפְג בת הָעֵָׂש שפל
 :ְמֹוקְמִמ ךדֹונ שיא ןּכ ּהָנקְןִמ תֶדָדֹונ רוב
 ׁשָפָנִיתצעֶמ ּוהַעַר קָתָמּ בֶלדחַמשְי תְרטקּ ןֶמׁשְי
 "יא יב ובת לא "יח תיבּו 'בזעְתלא יבא 'העֶרְו ףער'*

 :ִחְר חָאמ 'בורק ןכָש בוט
 :רָבָד יִפְרִח הָביִׁשֲאְו יִּבל חַמָשְו יִנָּב םֶכָחְיי
 :ושנעב ּוָרְבֲע םיאָתֿפ רָּתְסַנ הָעְר הָאְרוםּורָעִי
 :ּוהְלְבַח הָּיְרְכְנ דַעְבּו ךַז בֶרָעְדיִּכ ודְנֶּבְד תקיג
 :ֹול בֵׁשֲתַּת הָלְלְק םיִּכָשַה ירק לדג לוק וּוהֲעַר ּךְרְבִמי
 :יהְוָּתְׁשִנ יםיִנודַמ תֶׁשֲאְו ריָרְנס םִויְּב דרוט ףֶלָּי

 :אָרְקְ וגיִמְי ןַמׁשְו חּור"פָ ְךנְפְצי
 :ּוהָעְרְדיִנָּפ 'דַחָי שיאְו ידחָי לֶוְרַבְּב לֶזְרַּביז
 :דָּבְכִ ויִנדַא רָמשו ּהיְרּפ לכאי הָנָאְּת רנו
 :םָדֶאְל םֶלֶאַה בל ןּכ םיִנָּפל םיִנָּפַה םִיַמַּכ יל
 ;הָנָעְּבְשִת אֶל םֲאָה יגיִעְו הָנְעַבְׂשִת אל יהּדבַא לאש

 :ולְלַהמ יִפָל שיאו בָהְול רכְו ףַסַּכל ףרַצמיי
 ילָעּב תֹופיִרֲה ְּךֹוִתְּב שַפְכַּמּבליִוָאָהתֶא שוּתְכּתִיאיי

 פ | ּיִתְלּוא ויָלָעִמ רּוסְתְדאָל
 :'םיִרְדְעל ףְּבַל תיש א נפ עדת עֶדוי

6 1 ftc 6 (A éxovaa ? ex ikerikd = 41(( תַבְַּנִמ | g = crrp, lc 6 (kara- 
pnyvuraL 55 6טח cuurrwudtwv) NSD הyרpnומ (vel (תַבְצְעַמ עַרקְתָמּו" | 

  | 5 prbל 1 בזעת | 51 5+ חֶא |  KOr* nyהֶעְרְו, ® :16 QDI; Occזס
 ) )14/155%59ושנענו  et:ףְדיא | *1 בורק | 12 16 %5*13/155 36 רתסנו 1 < | 41
cf 22,3 | 13 1 6 6 םיִרְכָנ cf 20,16* | 14 ** ₪ add; םכשה רקבב <1]5%% | 
15 * cf 23,29" || ל 1 הָתָושָנ | צ 16 דק; 6 אָרְקִי ןיִמי המשו הֵׁשָק ַחּור ןופצ | 
 ( A Boiaיי  | 5 16 GSW | 6 6דָחָי (8 דַחָי 89 6 1* 17

 1ד-- ןוד-- | ל 6+ :ןוׁשָל יזע םיִליִסְכּו ויניע הצע הָוהְי תַבֲעוּת  | 20° Qומָּב
( fprb i in Al exc) | 2r % hak 0 ;--ול prps ;ויָלְלעֶמ 1? M; 6 postea: 

 (שתכמב  cf ad 20 | v 22 nonn vb m cs 61:תַעָּב רֶׁשְי בֵלְו עֶר ׁשָּקַבִמ עָשְר | בל

et וילעמ >6(3)) |23aet23b 6 invers | *1 40+ 6 6 ףירְדעל 
 ₪ שי =



 1058 ילשמ 28,19—27,24

 ירו רול ירָנ"ימֲאְו ןֶסָח םֶכעָל אל יב
 :םיִרָה תֹובְׂשִע ּֿפְסֲאָגֹו אָׁשָד"ֹיהֲאְרנְו ריצָח יהל
 :םיּוּתע הָדָש ריִחְמּו ךׁשּובְלִל םיִׂשָבְּכ
 :ףיִתורענְל םייחו יֲִּתיִּב םֶחְלְל ּךְמְחלַל םיֹזע בלי יְִו

 :חָמְבִי ריִפְכִּכ 'םיקידצְו עֶׁשָר ףדרְיִאְו יוסי 8
 :'ִךיִרֶאִי ןּכ ער" ןיבמ םֶדֲאְבּו יִהיבָׂש 'םיּבַר 'ץֶרֶא עָשַפְב
 :םֶתָל ןיִאְו ףחפ רָטְמ םיֶלַּד קשעו "שר רָב
 :'םָב ּורְגְתַי הָרּות יִרְמְשְו ִעָשְר ּולְלַהְי הָרּוִת יבְזע
 :לָכ ּוניִבָי הוה ישקְבְמּו טָּפְשַמ ּוניִבידאְל עֶר"יִׁשְנַאפ
 :ריִשַע אּוָהְו םִיַבְרְּד ׁשפִעמ ֹומְתְּב ךלוה ׁשֶר"בּוט65
 :ויבִא םיִלָָ םיִלְלוְ הערְו ןיבמ ןּב הרות רצונל

 נקי םיל ותל תיִּבְבְו שב נוה המ
 :הָבֲעֹוּת ותְלַפְּתדְּנ הָרֹוּת ַעָמָשִמ ֹונְזָא ריִסַמּפ

 "ּולֲחָנִי םיַמיִמְתֹוי לוָּפודאּוְה ֹוִתּוחְׁשִּב עֶר ּךְרֶדְּבויִרְשּי הגשמי
 :יבֹומ ּונָרְקִחַי ןיִבְמ לֵדְו ריֶׁשָע שיא ויָניֵעְב םֵכָחיי
 :םֶדֶא שָּפְחִי םיִעָשְר םְּקְבּו תֶרָאְפִת הָּבִר םיקידצ ץְלֲעַּבי
 :םֶחְרִי בזעו הָדֹומּ ַיִלְִ אל ויֵעְׁשִפ הָסַכְמ
 :הָעְרְּב לופו ובל הָשָקִמּ דיִמָּת דָחַפְמ םֶדָא יִרָשַא +

 :לָימע לע עָׁשְר לשומ קוש בֶלְו הָנדיִרי
 :םיִמָי ְךיֶרֲאַי עַצָב יאנְׂש תוקשעמ 'בֶרְו 'תונּובְת רֶסָח דיני
 :וְבּוכְמְתיהלַא סוני ירוּב-רע' ׁשָפָנ"םִדְּב קְׁשְע "םֶרָאיז

 :'תָחֶאְּב לוי *םיִכְרִד ׁשְקְעֶנְו עָשָּוי םיִמָּת ךלוהי*
 ׁשיִר"עַּבְׂשִי םיקיר ףִדִרְמּו םֶחָלְעַּבֶשְו ותָמְדַא דבעיפ

 24 516 68 ןיִאְו | ל ?dub; prps רָצא || == א רוה רוּדְל, 0 'דו דל |
(w 232) | 27 dlcתאָּנִמ  kai 606%; 1 frt NYQJ); prpsהָלָּ | 5 6  prps25 *  

1c 6 py} (5MSS) | 2 *16 6ל  | Cp28,1°lc 6 oj (MsSK=6)6 |  
-a01 6 (אcהָנרעַּת |  ve1 6 ּורֹועֵי cץירע | "1 6 םיִביִר צ6 תוביר || <  
 00606 00160) .pT (ךיראי Var >6) | 3 * 6 רבָּג | * 6 עֶשְר?; 1: רַׁשֲע |
 4 * 686 YW] (WY in pausa) | "Iiב | 6 56 ויִכְרִּב 9 םיִכ--, 6 ? = 48 |

prb dl (gloss) | g 1 frt 613,20 | 8 696 תיִּבְרַתְבּו, 060 'תו;  EN sed cf7  
hemi.בוט +- 1  dl (add); 6 post4 | ל-ל MSSKen)56 ריִּכְסַמ | זס *1 ֹוּתְחַׁשַּב (+  

stich | 12 6 dAickovran (= 48, vel = WDR‘?); 1A cfva8 || 16 * ₪ 61 ] 
 ל 6 niNiaR | >1 6 Vrs בר | Slc Vrs אנשו; א יאנש, 0 אנש | 17 * 56 4

kaxd;6 || 18 5 6[ צ 6 | 5 6/7755 66 +add6 וברע | 5  min) | °° dub;ד ) 
 ! 6 5 (אצמוגב) :תַחְפְּב ץe תַחְשְּב



28,20—29,16 PROVERBIA 1059 

 :הָקְגִי אָל ריֵׁשְעַהְל ץֶאְו תֹוכָרְּב"בַר תֹונּומָא שיאי
 :רָבָנ-עְׁשְפָי םָחָל"תַּפלַעְו בֹוָטדאל םִנָפירָכַה=י
 :ּונָאבְי רפֲח"יּכ עלאָלְו ןְיֲע עֶר שיא ןוהל לָהְבנ>י
 :ןושָל קילחממ  אָצְמִי ןח יִרְחִא םֶדֶא חבוי
 :תיִחְׁשַמ ׁשיִאָל אוה רבָח עַשָפְיִא רַמאָו ומאְו ויִבָאו לזוג
 :ןָשְדְי הָנהְלע ַחֶֹבּו ןוָדְמ הָרְגְי ׁשֶפְג"בַחְרי
 :טְלָמִי וה הָמְכְחב ְֶלּוהְו ליִסְכ אָּה וּבְלְּב חטוב**
 :תֹוְרֲאָמ-בַר ויָכיֵע םיִלָעַמּא רֹסְחַמ ןיא ׁשֶרָל ןתּוניל
 :םיִקיִדצ ּוְְרַי םּדְבֲאְבּו םֶדֶא רֶתָּסִי םיִעָשְר םיָקְב
 :אפְרמ ןיִאְו רַבְׁשִי עתְּפ ףֶרָעְ'הָשְקִמ תּוחְכוְת יׁשיָא9

 :םָע חְנָאַי 'עָשְר לֶׁשְמַבּו םָעָה חָמְׂשִי םיִקיִדצ יתֹוָבְרְּבי
 :ןֹוהדָּבַאָי תונוז הַעֹרְו ויָבָא חַּמְׂשִי הָמָכֲח בָהא-שיא
 :הָּנַסְרָהְי תומר ׁשיִאְו ץרא דימעי טּפְׁשִמְּב למ

 :יָמעְפילע שרופ תש ּוהערדלע קיִלָחְמ רג
 :ַחַמְׂשְו ףןָרְי קיזצְו 'שקומ עֶר שיא יעַׁשפְבי
 :תעְּד ןיִבָיאְל עָשְר = םיִל ןיִב קידצ עז
 :ףֶא ּוביִׁשָי םיִמָכֲחַו הָיְרק ּותיָפְי ןוצל יִשְנַאי
 :יתַחְנ ןיִאְו קחְׂשְו זגְרְו ליִָא ישיֶאדתֶא טָּפָשְנ םַכֲח-שיִאּפ

 ;ושְפַנ ושקבי םירשימ םֶת- ואְנְשי םיִמָד יִשְנַא 10:

 :יֵהָנֲחְּבִׁשִי ירֹוחֲאְּב םֶכָחְו .ליִסכ איִצוי חור"
 :םיִעְׁשְר ויְתְרָׁשִמ ל רקְׁש-רַבְ-לע בישקמ לָשִמי
 :הָוהְי םֶהיִנְׁש יָביָע ריִאָמ ּושָּגַּפְנ םיִכָכִּת שיִאו שריג

 :ןוכי רעל ואָסַּ םיִלָ תַמָאְּב טפוש למי

 מא שיבמ חֶנָשַמ רַעְְו הָמְכח תו תחכותו טְבְׁשי
 :ּואְרי םֶּתְלַּפַמְּב םיקידצְו עשָפהְּבְרִי םיִעשְר תּוָבְרּב

)coram 210( >3; 1 ft24,23 | 22 6 דָסֶח | 23 6 (6500%) וחרָא, 6 יומדק  ut21  

 ויִרְחֶא et trsp post (=*1MS) ןושל || 24 dl (gloss vel Vac) | 0כ 20,151? אָנוש
(Erkwuiatopévwv) NID;6 הש קמ | 2 * 6  ins frtc SEI;12,1; 15,10 || ל  cf 

)apdvoog287 | 4 6 (ח cf1 םיִעָשר | 3 6 הָעְרְו c 5MSS Vrsקזקפ תֹודְרָּב | ל  

rpsתיִמְרַּת || 6 * 36 ועָשַפְּב; קת עֵׂשָפְּב 6! עשב | * 56 שָקּומ 61 12,13| * ק 
(a nnn) |תֶחְנ  (SE)6 (א0טדסחדמט06)  g*ftdl | Plcץורי (1א9**15) |  ? 

 זס 1 םיִעָשְרִג vel, si Al 1, ₪6 postea ורקבי cf Ez 34,11 | זז *1 + ונזרָח | 6
 6 (1001606ז01) jn: cf 56 הנבשחי; MSNs9s הנחכשי | 16 קזק5 תודְרִּב

cf 29,2. 



Jeo 2 ילשמ 29,17—30,9 

 ְָׁשְפַנְל םיִנרֲעַמ ןֵּתיִו ּךֲחיִניִו ְָּנַּב רפול
 ּוהֵרְׁשַא הָרֹוּת רָמשְו םַע עַרֶּפִי ןוזָח ןיִאָּביל

 :הָנעֿמ ןיאו ןיּבְיּכ רָב רֶסָּנאְל םיִרָבְדְּביִפ
 :ּונָמִמ ליִסְכַל הוק ויבָבְדִּב ץֶא שיא ָתיֹוָח>
 :ףְנֶמ הָיָחְי ותירחאו 'וְּבַע רַעִּמ יקגפְמיי
 :עְׁשַפ"בל הָמֲח לַעְבּו ןוָדְמ הָרָנָי ףא- שיאי
 :דֹובְּכ ּךְמֶתַו חּור"לפְׁשּו ּונָכיֵּפְׁשַּת םֶדָא תואג 5
 דיג אָלְו עַמְׁשִי הָלֶש ֹוָׁשְפַנ אנוש בָּנַּג-םַע קלוחא
 :בָנְשִי הָוהיּב ָמֹובּו ׁשֶקֹומ ןּתו םֶדָא תת
 :ׁשיִא-טּפְׁשִמ הוהְיִמּו לֶׁשֹומ"יִנְפ םיִׁשְקבִמ םיִּבְרא
 ס | ְְָּדרִׁשְי עָשְר תַבעֹותְו לֶנָע שיא םיקידצ תבעו

 'אָשַמַה יהָקְי"ִּב רּוִגָאויָבְבּיי 30
 :ילָכֶאְו לֵאיִתיִאְל ילֶאיִתיִאָל רֶבָּגַה םָאְ
 :יל םָדֶא תַניִבאָלְו שיִאַמ יִכְנָא רעב יב
 :עָרֶא םישדק תַעַרְו הָמְכָח יִּתְדמְכ"אָלְי

 וינְפָחּבוַּורףסָא יִמ דריו וםִיַמְׁשהָלָע ימי
 ץֶרָא"יִסְּפַאלָּכ 'םיקה יִמ | .הנְמְׂשַּבוםִיַמ"רַרָצ יֵמ
 :"עֶדֲת יּכי ונב-םשזהמו ֹומְׁש"הַמ

 :ֹדְּב םיקוחל אּוה ןגֶמ הָפּורצ ַהלֲא תַרֲמֲא"לַּבפ

 פ | יִתְבַנכְנְ ָךְּב יִכויְּפ ויָרְבְדלַע ףְסוְּת"לַא
 :תּוְמָא םֶרָמְּב יִּנָמִמ עֶגְמַּת-לַא ךֶּתַאְמ יִּתְלאָש םיתְשל
 יִּנָמִמ קחְרה בָָּכ-רבְּוי אשל
 :יִקַח םֶחְל יִנֿפיִרְטַה יִלְּתְתִדלַא רָשַעְו שאר
 יהָוהְי ימ יִּתְרַמְאְו יִּתְשַחְכְויעַבָשֶאְֶפ
 פ = יֶהלֶא םֶש יִּתְשַפְתְו ייִּתְבְנְנְו ישנו

éEnynrns || 19 1 6 6 (Urakovgerar) 56 nH | 21 5 1 6 6 )66 kara-18 6  

(GduvnOHcerat)דבעי | 5 1 6 6  (oikérng éorat)ל 1 6 6  | eraroAg) pH 
Cp 30 6 postןוגיב | 22 6 65שקטפשע |  prpsןונַאמ )= ןונמ);  velןָנֶאְמ  frt 

 cp 26 | 1 ** 6 םֶחְקְו יֵנְּב רוג יֵרָבְּד | ל 6 ו6זסצ6; prps ממ vel יִאָשַמַה | 1

 + bi לַא יִתיִאְל (32/155) : pps (minus bene) לא יִּתֶא גל | 6 לַכַאו; 1 frt לֵבֲאְ
 Ex) 39,32( | 3 ** 16 6 יִתא דַמְל לֶאו (ץe ינדמל) | +6 ונְצתְּב | >1 6 6

et 41 ? )81055 ex 111 385 7) | 6קיִוֲחָה 6 קס ג יִסְפַאְּב ("לָּכ <68) | = >6  
SAN]? + 6 3.1831 | + כזכ ₪ יֶּנָמַמ | 9  cf yw0600; 1? הוהי  



30,10—31 PROVERBIA 1061 

 ְתְמְׁשִאְו תָָלִקְפ וָגֹרֲא-לַא דָבַע ןׁשְלַתלַאיפ
 :ּךְרָבִי אָל ומָאדתֶאְו לָלקְי ויָבֲא רדיו
 :ץֶחְר אָל ותאְצִמל ויָניִעְּב רֹוָהַט רוה
 :ּואָשְּנִי ויֿפעפעו ויָניֵע ּומְרִהַמ רוד
 < תלְכאמְ ֹריָּנְׁש תֹוְבְרֲח ו רֹוָדיצ

 יָה ויבַה ֹונָב תש הקלע
 :ןוָה ּורְמָא-אְל עַּברא הָנְעְּבְשִת אָל הָּנַה שלש
 :ןוה הָרְמָא-אל שָאְו םִיַמ הָעְבָשאְל ץֶרֶא םַחָר 'רָצָעְו ילואשי5

 םָאזתהקיִל זַבָתְו בָאְל געְלְּת ןיעול
 פ  :רָׁשְננְב ָהּוְלְכאיְו לחְב"יִבְרְ ָהּורָּקִי

 :םיִּתְעַדְי אָל ָעְּבְראְו יֵנָממ ּוֵאְלְפַנ הָּמֵה הָשלֶשי*
 רוִצ יֵלֲע שָחָנ ְַּרְּב םִימְַּׁברׁשּנַה ּךָרָביִ

 :הָמְלַעְּב רג ְֶּרָרְו םִי"בָלְב הינֲאַרָּ
 א יִּתְלעֶפ"אָל הָרְמֲאְו ָהיִּפ הָתֲחְמּו הָלְכִא תַפֲאנִמ הָׁשֲא ְּרֶ כי

 :תֶאְׂש לכּות"אל עַּבְרַא תַחָּתְו ץֶרָא הֶוגַר שולָש תַחָּתי
 םָחָל"עַּבְשי יִּכ לבנו ְּךוֶלְמי יִּכ בע תחת
 ס | :הָּתְרבְג ישֶריִתִיִּכ הָחְפְׁשְו לֶעְּבִת יִּכ הֶאּונָׂש תַחּת

 :םיִמְּכִחָמ םיִמָכֲח הָּמַהְו ץֶרָאיִגטְק םַה הָעְּבְרַאצ
 :םמחל ץיקב ּוניִכּו זע-אל םע םיִלָמּנַהצ
 :םָתיִּב עֶלָּסַב ומישיו םּוצעחאל םע םיִגָפָש5
 :ולָּב ץצח אציו הָבְראְל ןיִא למל
 :ךלִמ יִלָכיִהְּב איִהְו שָּפַּתְּת םִיִדִיַּב תיִמָמָש5

 :תָכָל 'יבמיִמ השְְּרַא| רע יביִמיִמ יהָמַה הָשלָשי
 :לֶכדיִנָּפִמ בּושידאָלְו הָמַהְּבַב רֹּוְּבִנ ׁשילפס

 :ומַע יִםּוקְלַא ְּךֶלָמּו שיָתדוא םֶיְגְתִמ ריְזְרזי

ro 16 Q ויָנדִא, א ונ-- | 14 1 ₪ הָמְדַאַמ | 15 °° crrp | ° 6 rpeic | 
5 mlt MSS ב min | 16 * nonn vb exc | » 6 06קא? (pro (6קש? | 17 lc 
 הָעַּבְרַאְו  (4ebetudo) vel np] (v 17 add) | 18 1 6 0(ץףפ6 תֶהיִקְל 6

  20 add | 2: dlc 6 | 23a et b in 6 invers | * 6א עָבְרַאְו | צ
  | 28 1 6 6םיִמָכְַחַמ  (1MSF=) vel wn || 24 1 6 684(6א00גף) שרות

(eodawrog dv) WBRR | 29 * dl? | ל 8 ‘dD | 30 6 הְּבִמ | צ' 3r crrp | * sic 

Occ; Or םק ליַח sםוקדלא (9); קזק 



 | 2 ילשמ : 2

 :הְָּל די יִתומּויַאְו אָעְנְתַהְב ָתְלְבָניםֲאי
 םָד איי ףַא-ץיִמּו .הָפְמַח איֵצוי בֶלָח ץיִמ יב

 סם ביר איצו םוֿפַא ץימּוי

 :ֹוָמֲא ּוּתְרְסִיײרַׁשֲא יאָׂשַמ ךֶלְמ" ילָאּומְל יירָבְּדִי 1
 :יָרדְנירַּב הָמּו יִגְמּירַּביהמּו יִרְּבהַמי

 :ןיִכָלִמ תֹוָהָמַל ְּךיִכָרדּו  ךליח םיִשָנַל ןֵּתִּת-לַא
 :רָכַש וא םינָזורְלּו ןייזותש םיִכָלְמַל לַא ילֵאֹומָכ וםיִכָלְמַל לאי

 :ינְעינְּבלְּכ ןיּד הָגַשיו קּקִתִמ חֵּכְׁשיְו הָּתְׁשִי"
 ׁשָפָנ יִרָמְל ןַײְו דואל רכַׁשְנת*

 :דוָעְכְוי אָל ולָמַעַו ושיר חַּכְׁשיְו הָתְׁשִי
 :ףולח יגְּבלָּכ ןיד-לֶא םֶקאְל ְךיִפ"חתְּפַ

 פ  ןִיְבָאְו יִנָע ןיִרְו קֶרָא"טְפְׁש ְּךיִ"חַתָּפ
 :הָרְכִמ םיִניִנְּפִמ קחְרְו אָצְמִו ימ ליח תׁשֲא א
 :ירָחְחִי אָל לֶלָשְו הָלָעַּב בל ּהָּב חַטְּביי ₪)

 :ָהְיַח יִמָי ל5  עָרְאלו בוט ּוהָתְלְמְג יי
 :ָהיִּפַּכ ץֶפֲחָב שעתו םיִּתְשְפּו רָמָצ הָׁשְרְּיג ה
 :ּהָמְחַל איִבָּת קָמְרְּמִמ רחוס תּיִנָאְּכ הָתְיֲהיי (ה
 :ְהיֵתֹרֲעַנְל קחו ּהָתיֵבְל ףֶרָמ ןֵּתּתַו יהָלַל דעְּב םֶקָּתויפ 0
 :םִרָּכ ְעֶׁשְנ היפ יִרְּפַמ ּוהָחָקִּתַו הָרָׂש הָמְמְזיֿ ₪
 :יִהיִתֹעורְז ץַטַאְּתַו ָהיָנְתָמ זֵעְב הָרְגֲחִל ח
 :ּהָרג לולב הָּבְכִי-אְל ּהָרְחַס בוָטיּכ הָמעֲמ (ט
 ְָָפ ּוכְמַת ָהיֿפַכְו רֹוׁשיִּכַב הָחְלָש ָהיֶדָיפ ₪
 :ןוְבֲאְכ הָחְלש ָהיֶריְו יֵגְעַל הָשְרֶפ הָּפְּכ כ
 :םיִנָש שָבָל ּהָתיֵב"ִלָכ יִכ גְלָשִמ ּהָתיֵבְל אָריִתְדאְלִיי ל
 :הָׁשּובְל ןְמְָרַאָו שש הָלְ"הֶתָשָע םיִּדבְרַמי מ

32 *° crrp | 33 7" 306 vel var | כ בז, 1 * 6 יִרָבְד | ל 6 לָאְדּומְל | 

  3םָחנָל;  (cf 688( | v 2 dub; in 6+ nonn stich | 3 dub; 6אשמ ךלמ 1 ©
  | 4 8 hic incip cp 31 || = prbתוחַמִמל  velתֹוחַמְל, 6 תֹוהָמַאְל; זק תוחמל

Var | ל KIN, 1? 6 09 ;יא vel 1 ft MH (mit) | 5 6 plur | 8 inc; 

prps 177 | vr0—31% in 6 post 41 29,27 | rr ins 61: הל cf 6 \ roiadrn | 
 sז 0 Vהיתרענל קחו || 16 א עַטְנ  || 15 ft 61 m cs, al dl'חכ 696 13

 °9Q,ל (add; >1MSK=) | 17 64-66 épyov || 18 Kםרכ  etal:עטנ  1 prbהעטנ;
 . 2שיש  velכז 6M5S**י יִנָש; 69 םִיָנש; 1? ןש ||  | 19 dubהָליַלַב 9



31,23--1 PROVERBIA 1063 

 :ץֶרָמְיִנְקזְסַע ותָבָשְּב הָלָעַּב םיִרָעָשַּב עוני )
 :ינָעְגָּכל הָנְתָנ רוגחו רֶכְמִּתַו הָתְׂשֲע ןיִדָסִי )
 :ןורחא םּוִיְל קחָשּתַו :הָׁשּובְל רֶדָהְודְעְיי ש)
 :הָנושְלילַע דָסֶחִתַרוְתְו הָמְכָחְּב הָחְתַּפ היפ (פ)
 :לכאת אָל תּולְצַע םֶחָלְו ּהָתיִּב תוָכָליַה הָיָפוֶצְ (צ)

 :הָלְלַהְיו ּהָלְעַב ָהּורׁשֲאְיו ָהיִנְב ומ ש)
 :הָנְלֶּכְלַע תיִלָע ּתִאְו ליָח ּוׂשֲע תֹונְּב תּוְּבַרפ (ר)
 לָלַהְתִת 'איָה יהיהי-תַאְרי הָׁשֲאי יִפְיַה לָבָהְו ןחַה רקשי* ש)
 :ָהיִשַעְמ םיִרְעְׁשב ָהָלְלַהיִו היי יֵרְפִמ ּהָלונְתּז (ת)

v 25 )(( in 6 post 26 (פ) cf Thr 2-4% | 27 1 6 Q Vis ,תֹוכיִלֲה K 

 .? vel sim | > <21155; dlתֹוכְליֵה | 30 **1 6 6 הָניֵּב תָשֶא



MOB. בני 

 םָּת אּוהַה ׁשיִאָהוהָיָהְו ֹוָמְׁש בויִא ץּועדץֶרֲאְב הָיָה שיאי 1

 ׁשלׁשְו םיִנְב הָעְבׁש דל דלי :עֶרמ רַסְו םיִהְלֶא 'אריו רש
 שמחו םיִלַמָנ יִפְלַא תֶשְלְׁש ןאצדיִפְלַא תֵעְבְׁש והָנָקִ יהיו :תֹוְנְּב
 יָהְיַו דֶאְמ הָּבַר הָּבְבַעַו תונותא תֹוָאַמ ׁשַמֲחַו רָקְּבידָמָצ תֹואַמ
 יתיַּב הָתְׁשִמ ְׁשְעְ ֹוֶנְב ּוָכְלָהְו :םֶדְקיִנְּבלְכִמ לודְג אּוהַה ׁשיִאָה
 :םֶהָמַע תוָּתְשלְ לכַאל םֶהיֵתיְחַא יתשלשל ואָרְקְו ולָשְ ומוי שיִא
 קבב םיִּכָשָהְו םשּדקיו בויא חַלָשּיַ הָּתְׁשּמַה יִמָי ופיקַה יִּכ יַהְיו
 בוא רֶמָא יב "םֶלְּכ רֶפְסַמ תולע הָלֲעָהְו

 םֶבָכְלּב יִהְלֶא 'כְרְּו יִנָ ְָּטָח ללּוא
 םיִהְלָאָה ינֶּב ואבינ םויַה יָה ם  םיִמּיַהְדלָּכ בא הָשַעַי הָכָּכ

 ןָטָשַהְהלֶא הָוהְי רָמאָיַוז :םֶכֹותְּב ןָמָׂשַה-םנ אביו הָוהְי"לֲע בֵיְתַהְל
 ְךלַהְתַהַמּו ץֶרָאְּב טּושַמ רַמאיַו הָוהְי-תֶא ןטְׂשַה ןעיַו אָבּת ןיַאַמ
 " | ןָטָשַהדלֶא הָוהְי רֶמא :ּהּב

 כ ןיא יִּכ . בוא יִדבַע לע ךבל ּתְמשה

 :עָרמ רֶסְו םיִהלֲא אָרְי רָשיו ָת שיא
 רָמאינ הָנהְיתֶפ ןָמָשַה ןעיופ

 :םיִהלֲא בויִא אָרָי םֶּנִחַה
 ביִבָּסִמ ולדרָשַאדלָּכ דַעְבּו ֹוָתיֵּב"דעְֶבּו עב יִתְכַש ָתַא אָלַהי

 :ץֶרָאְּב ץֶרֶּפ ּוהָנְקְמּו ָּתְכַרָב ֹויָדי יהשעמ

 וקירָשַאלְכּב ענו די אגדחלש לא
 ָבְרבְי נפל אסא

 א | א
A “iש"ל  i |5[ "₪ ( 

*/s fere huius libri <6 || Cp 1, 1 * 6 (Avciridy) וע | ל? dl 6 2115599 6 

  0ל |  41 6 MSFN | 5 5 6 + 468ו ₪6 18: 23 | 4 * 61 ? 6 6 || ל
vel euphemismus pr ,ףֶנ DN, J, לָלְק vel QW cf Vrs et w 103; IR 

21,10. 13 | 8 16MSSX== b§ cf2,3 | זס * 4MSSX= ?תפס | * 696 ‘W— | זז cf 5. 



 1-3 ן 1065

 ןׁטְׁשַה-לֶא הוהְי מאיו
 ךָרָי תַלְׁשַּת-לַא ויָלֵא קר ְדָיְּב ול"רׁשֲא-לָכ הנה

 םיִלְכַא ויָתֹנְבּו ויָנָבּו םויַה יָהָיֹויפ ס :הָוהְי יִנָּפ םֶעַמ ןְטְשַה אָציַ
 רמאינ | בחֲאלָא אָּב ךֶאְלַמּוי+ :רֹוכְּבַה םֶהיִחַא תיִבָּב 5 םיִתשְו

 :םֶהיִדְיְלִע תוער תוגתַאָהְ תושרח ויה רֶקְּבַה

 בָרָיִפְל ָּכַה םיִרעְַיתֶאְו םלָתַו אָבְש לתו
 ל ריגל יְָּל יגא-קב הָמְלְמַא

 רַמאיַו אָּב ּהֶזְו רָּבַדְמ הָזו דע

 םֶלְכאְִנ םיִרַָבּו ןאָּב רעֶבּתַו םִימְׁשַה"ןַמ הָלָפָנ םיִהלֶא שא
 ְָל דיִגַהְל .יִדבְל יגַא-קר הָטלָּמאו

 רמאיו אָּב הָזְו רֵּבַדְמ הזודֹועל
 םִיחָּקִיַו םיִלַמָּנַה-לַע ּוָטָשַפִינ םיִׁשאָר הָשלָשוּומָש םיּדׂשַּ

 בֶרָחיַפָל ֵּכַה םיִרְעְּנַהתֶאְ
 כ דיִַהְל יִּדַבְל ינא-קר הָטלְּמַאְ

 רָמאיַנ אָב הָזְו רּבַדְמ הֶז ידעי*
 :רֹוכְּבַה םֶהיֵחֲא תיִבְּב 'ןינ םיִתשְו םיִלְכֶא ךיִתּונְבּו יִנְּב
 רָּבְדִמַה רָבֲעַמו הֶאְּב הָלּודְּג חּור ּהָּגַהְו פ

 ותּומיו םיִרְעְנַה"לע לפי תיַבַה תונַּפ עֵּבְרַאְּב עו
 :ךָל דיִגַה יִדבְל יִנַא-קר הָטְלְסֲא

 ּחָתְׁשִנ ָצְֶא לפינ ושארתַא ניו ולעֶמתֶא עֶָקיו בא םָק>
 רמאיו?י

 הָמָש בּושֶא םרָעְו יַּמֲא ןַטָּבִמ "יִתָצְי םֹרָע
 :דרבִמ הָוהְי םֵׁש יִהְי חקל הוהו ןַתָנ הָוהְי

 ס = :םיהלאָל יפת ןֵתניאְלְויבפֲא אַמָחאָל תאָז-לבְבי
 -םִנ אֹוָבו הָוהְי-לַע בָצִיְתַהְל םיִהלֲאָה יִנָּב ואביו םוויַה יִהָיַוי 2

 יא ןטְׂשַה-לֶא הָוהְי רֶמאני :*הָוהיילע בֵעְתִהְלי םֶכֹתְּב ןָטֶשַה
 ךלהְתהְמּו ץֶראְּב טָׁשִמ רמאינ הָוהְיתֶא ןָמֶשה ןעו אָבְּת המ
 ןֶטָשַהְלֶא הוהְי רָמאיו הב
 =r3 dlc MSKe=3° $cfv 4 6 18 | 14 5MSSX ןה-- | 16 68 םיער(ב)ו

2MSSF= 6S18 דוע (דע) | ל 41 6 MSSכאת + 6ןגס(ט6 || 18 * 1 6 ' deinde6  
 6( צ 13 | rg 1 ענִתַו | 2r “ca 7 יִתאָצַי | 22 * 6 + 806 | ל 0

 קנס הָלְוע, הָלְבְנ, הלתפ* ? | Cp 2,1 <6 et קזפ 1
Biblia. 69 



 1066 בויא 24

 ץֶרָפִּב ּוהֹמָּכ ןיִא יִּכ  בויא יְֵּבעדלָא כל ָתְמַׂשַה
 עֶרמ רָפְו םיָהלֲא אֵרְי רֶׁשְוְו םָּת שיִא
 :םָּגח ועְלַכל וב יִנֲתיִסְּתַנ ּוּתָמְתְּב קיִנֲחַמ ונעו

 רמאינ הָוהְייתֶא ןָמָׂשַה ןעײני
 :ושְפַנ דעְּב ןֶתַי ׁשיִאָל רֶׁשֲא לכְו רוע-דעְּב רוע
 וִרָשְּבלֶאְו ֹוָמְצַעדלֶא עֶגְו ךֶדָי אָנְדחלֶש םלּואי
 :יָּדַכְרָבְי ְךיִנַּפדילֲא אלא

 אציל :רֹמָׁש וׁשְפַניתֶא ְךַא יב ונַה פא הָוהְי רָמאיוֿפ

 רע, ולנר ףּבִמ עֶר ןיִתְִּׁב בויאאדתא ףינ הָוהְי יִגְפ תֶאמ ןטְשַה
 :רָפַאָהּךתְּב בַשי אּוֲהְו וב דָרֶּנְתַהְל ׂשֶרָה וָל"חקיני ודק
 וּתְׁשֲא ול רַמאָּתפ

 :תָמָנ םיִהלֲא 'ּךְְּב דָתְמְתְּב קינממ רע
 ָהֶלֵא רָמאָיְְו

 יג יִרּבַדְּת תֹולָבְנַה *תַחא רַב
 לֵּבִקְג אָל עֶרָה"תֶאְו םיִהלֵאָה תֶאַמ לֵּבְקְנ בֹוּטַה-תֶא

 יִעְרּותָשְלָש ועֲמְׁשיְווז :ויִתַפָשַּב בויִא אָטֶחִהאְל תאְזלֶכַּב
 זַפיִלֶא ומְקַמַמ שיא ּואבינ ויְלָע 'הָאָּבַה יתאזַה הָעְרַהדלָּ תֶא בויא
 -דּונָכ אול וחי דעני יָתְמַעַנַה רַפֹוצְו "יִחּושה ידְָלַּו יִנָמיִּתַה
 םֶלֹּוק ואש ּוהְיִּכַה אלו קוחרמ םָהיִגֵֹע-תֶא ואש :ומֲחנְל ול
 :הָממְׁשַה םֵהיֵׁשֹאָר" לע רפְע ּוקְרֶזינ עמ ׁשיִא לערקיו ּכְביַו

 לא רדיו 'תוליל תעבְׁשְ" םיִמָי תעְבְׁש 'ץֶרֶמְל ותא ָּבְׁשיוי
 והיִפתֶא בויא חתָּפ ןפדיִרָחֶאי 8 :דֶאְמ בָאְּכַה לדני ּואָר יִּכ רב
 :רַמאיַו יבולא ןעיו'? פ :ֹומּוי-תֶא לֶלקינ

 :"רָבָנ 'הָרה ירֿמָא הָליְלַהְו" וב דלא םוָי דבי
 עַפּוּת"לַאְו לַעָמִמ 'ַּהוֶלֶא והשרדידלא "שח יִהְי יאּוהַה םָיַהייּ

 :הָרָהָנ ויֲֵע
add]דע, 036 'עְ | 9 * 6+  KOל 6 5 | 7  | cf1,rr4 לע oMSSRe5°  

 ל cf 1,5° || זס * 2155 364 +- ]ִמ || ל ins ִתֶא m cs (trsp °( | זז * >64 | ל 1 6 6

BaAdad | % 6 6 Zauyolwv rUpavvog || 5 6 6 Mewaiwv Badi-הָאְּבַה | 5 6  
r2 >6 et dl? | 13 5 >2MSSK= 6 et7 = יתנעמה = יִנועָּמַה ה |  

dl? | <6 et dl? | Cp 3, 2 % c 6 prb dl; 8 hic incip cp 3 || 3 ** prps 

 רַמֹאָה לָיַלַהְו: 1? יִמָא קז רמא | ל 6 ((פסט) הַרָה (יִרָה = ּהֵּנַה ?) | * 6 רָכָו 4
Jer 2015; 1? 48 | 4°64 vor éxetvn || °° prb add | 5 6 6 kipios. 
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 "גהתעבי* | הָנְנָע ולְעְכְׁשִּת | 'תָנמְלצְו ףָשָח יּוהָלֲאְנִ
 וי יַריִרמּכ]

 םיִחְרי רַפְסַמְּב הָנֶש ימיִּב ַּחילַא ילָפְא ּוהָחּקִי אּוהַה הָלְיְלַה
 :אָבָילַא

 :ֹוב הָנְגְר אֹובָּת-לַא דּוָמְלַנ יִהָי אּוהַה הָלָיְלַה הגה

 :ןֶתְיַול "רע םיִדיִתְעָה יםוְייֵרְרָא ּוהָבְקִל
 "יַּפעפַעְּב 'הָאְרֹיײלַאְו ןָאָו רוָאְלקְי  .ּוָּפְשַנ יבמ לכָשָחְי

 ורחש] :יניעְמ למל רֵּתְסִַו יָנֶטב יִתְלַּד רַנָס אָל יִּכי
 :עֶוְנָאְו יִתאֵצְי ןָמָּבִמ .תּוָמֲא םֶחְרִפ אָל הָמָכיי

 :קָגיִא יִּכ םִיַנש"הַמּו םִָּבְרִב יִנּוָמְּדִק עּודִמי*
 :יל ַחּוְיוזַא יִתְבַשָי טוקֶשָאְו יִּתְבְכָש הָתַע"יָּכי

 :ֹומָל תובְרִח םיִנּבַה ץֶרֶא יֵצעָיְו םיִכְלְמ"בעיּצ
 ּףָסָּכ סֶהיִּתָּב םיִאְלַמְמַה םֶהָל בָהֶז םיִרָשַע א
 :רֹוָא ואָרְ"אל םיִלָלְעַּכ "הָיָה אל" ןּומְמ לָפְגְכ אפ
 :ַחְכ יִעיגְי ּוחּונָי םשְו ןֶגר ּולְדָח םיִעָשְר םָשיז

 :שגנ לוק ּועָמָש אל :ּונָנאְש םיִריִסַא דַחְ יי
 :וינדאמ יִשְפָח דָבָעָו אּוה םֵׁש לודְנְו ןְטָקיפ

 :שָפְנ יִרָמְל םיִיַחָו רֹוָא לֵמָעְל ןתו הָּמָלִי

 :יָתֹגַאׁש םִיַכ ּוכְּתִיַו אָבְת יִתָחְנַא יִמָחַל ינְפְלריּכא
 :יל אבי יִּתְרגָי רֶׁשֲאַו יִנְיְתַאו יִּתְדְַּב דחפ יָּכ5

 ספ | ּזְנְר אביו יִּפחָנדאלְו יִּתְטש"אַלְוו יִּתְולְׁש אָל5

 - | 4 6 xara'ִבָעַתִי  (vel nib—) | * prpsתּומ--  prps'לעגי 6/9689 || ל = * 5
pagein cf v 8 ;יררא prps ִמָּכ' cf ריִרְגַס etc | °° prb dl (= 83( | 6 ** prb 

61; a1 םִויַה קז הלילה | ל 1 6 26 דַחָי cf Gn 496 | 7 dl c 1115 630 | 8 * prps 
  cf 15,24 | g °° prb dl (gloss) |"INr | ro 6םי | ל 1 6% 6 115% 'על

 [ םַעו ? | 14 crrp; arab haram = pyramida || 15 ** 1ריִסָי | זז 69 רָב

16 5 6 éxropeuéuevov || °° 6 6א uhtpag ;66ןגמדק pone v 16 prvi2? vel, 

si in loco servatur, frt אל ante הא' 6 MSK==99 dl, cf 10,19; prps הָיָה אל | 
17 prps WY cf Jer 4,24 | 20 1 6 6300 jn’ | 21 1 6 680 טמְכ | 1 לג' 
cf MSKen®o et 8 | v 24 add ? | * 1 ? D7. 

69* 
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 = = :רמאינ יּנָמיִּתַה זַפיִלֶא ןעיוי 4
 :לָכּוי יִמ ןיִלְמֿב רצְעַ יהָאלְת יל רָבָד יִהָסִנַה> |

 :קּוחּת תֹופָר םִיַרְָו םיָּבַר ְתְרַפִי הֵּנַה>
 :ץֶמָּאְּת תֹועְרּכ םִיַּכְרְבּו ךילמ ןומיקי לשוב |
 " ּלַהְּבִתַו ךיִדָע עגת אלת ְּףיִלֲא אובְּתּו הָתַע יב

 ָּדיִכְרִּד םתֹו + ְךְתָנקִת ּדֲתְלְסִּכ ִּךְתֶאְרִי אָלָה
 ּודָחְכַנ םיִרָשַי הפיִאְ דָבֶא יֵקָנ אּוָה יַמ אָנ-רָכְזל

 :והרצקו למ יער ןוא יִׁשְרֲח יתיר רשאכ* =
 גיל פא חּורמו ודאי ּהוָלֶא תמש

 :ּועְתַב םיִריִפְכ ינְׁשְו לחש לָּקְו הָיְרֶא תְגאְשי
 :ּודְרְפְתִי איִבָל יִנָבּו ףְרֲמ"יִלְּבִמ דבא שלו

 ּהָנָמ ץֶמַׁש יבא חקת בִי רָב רֵלֲאו
 :םיִׁשְנַא-לע המרת לֹנּב הָלֵיְל תֹונֹויֵוֲחַמ םיִּפְעְׂשְּב

 יריהְפַה יִתֹומְצַע בֶרְו הָדָעְרּו יֵנֲאָרְק דַחַּפ
 :יִרָשְּב 'תרעש ירָּמְסְת ףֶלֲחי יִנָּפלַע ַחּורָויפ

 ּוהֶאְרַמ ריִּכָאדאלְו .וידָמַעְא
 משא ילוקו המ יגיע דֶגַנְל הָנּומְּת

 | הלה םיִש יָכֲאלמְבו ןיִמאי אל ויְִבַעַּב היי
 םָדֹוסְי רַפְעָּבירִׁשֲא רֶמחיִתְב יֵנְכְׂשףַאפ
 בֶרעְל רֶקְּבִמ :ׁשֲעינפְל םיאַּכַדי

 :ודבאי חצְנֶל םיִשָמ יִלָּבַמ וכי
 :הָמְכַחְב אָלְו ותּומי 'םָּב יםֶרְי עַפְנְאְלַהְיי

 הנפת םיִשדקמ מילָאְ 2% שיָה אָנ- את 5

Cp 4, 2 51 + 6 6 (rolAdricg) הָּבְרַה cf Qoh 1,16; al minus bene DJ = 
NJ cf AOE || ל 1 ft 6 6 (6ש א6חש) NNN ₪ * | 6 trsp ו ante קת (קתו' 
sMSS 63) vel קת' post רד | 14° = ירק | 5 1 6 6 (5ו606וס₪) ליחה' cf 
w 29,86 || 15 51 ? רַמְסִּת cfy 119,120 | ל = 6 rpixec; al --הר Aaorror cf 6 || 

16 * hic nonn vb exc? | ל-ל linvers? cf IR 19,12 || 18 6m. rpagép. 1? *הָלְּתַה 
(a (ללת = error || 19 66 D§— (cf 15% 7), 1 frt c $Y NDT. (cf ו 

 | םֶדָתִי ] ל פע םָהַמ  In v 19 vel2o prb nonn vb exc || 21 * prpsןואכדי).
Cp5,vradd || 2 22MSSK= Dyo. 
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 :םֶאְתַפ ּוהְוְנ 'ביקֶאְו יׁשיָרְׁשַמ לנָא יִתיִאְר נָא
 :ליאַמ ןיִאְו רעָשב ִאְכַּיָו עשָימ וינָב וקחְרי+

 יםיִמַצ ףַאָשְו 'ּוהָחּקִי םיִנעְמְדלֶאְו לכאי בעורק רֶׁשֲא
 :'םקיח) = ;למע מויאל המאמן רפעמ אצויאלוי

 :ףוע ּוהיִּבְגִי 'ףָשְרדיִנְבּו ידו לָמָעָל םֶדָאדָכז
 :יָתְרָבַּד םיִשָא םיהלָא-לֶאְו לֶאלֶא שָרדָא יִנֲא םָלּוא*

 :רּפְסִמ ןיא-דע תֹואְלְפַנ רֶקֲח ןיִאְו תֹולֹדְג הָשעַפ
 :תֹוצוח יִנָּפלַע םימ ַחלשו ץֶרֶא ינּפדלַע רֶטְמ ןֵתֹּגַהיײי

 :עָשי ּובְגָש םירדקו םורָמל םיִלָפְׁש םּושליי
 :היִשְּת םֶהיִדִי הָניִשְעַתִאלְו םיָמּרֲע תֹובְׁשֲחַמ רַפָמי>

 :הֶרָהְמִ םיִלּתְפִ תצעו םֶמרְעְּב םיָמָכֲח דכליצ
 :םִיָרֲהַצב ושָשַמְ הלכו שח ושָנַּפי םֶמוי 4

 :ןויְּבָא קָזֶח דֶיִמּו יסָהיִפמ בֶרָחַמ "עשוי
 :ָהיּפ הָצְפִח הָתָלֹעְו הָנְקִּת לבל יִהְתַוי

 :סָאָמְּת"לַא יִָּש רסּומּו ַּתֹולֲא ּונֲחְכֹו שונָא ירשא הנה7
 :הָניְֵּרִּת ודי עֶמְמִי ׁשָבְחִיְו ביִאְכִי אּוַה יב

 :עֶר דב עֶגיײאלועֶבְׁשְבּו ליי תורצ ששבו

 בָרח יִדִמ הָמְתְלמְבֹו תֶוָמִמ דפ בערב
 = :אֹובְנ יִּכ דושמ אָריִת-אלְו אבָחת ןֹוׁשְל טושְּבי

 :אָריִּת-לַא ץֶרָאָה תָיחְמּו קָחָשִּת ןפָכְלּו רֶׂשְליי
 ְָל"הָמְלְׁשִה הָדָשַה תיַחְו ְּךָתיִרְב יהָרׂשַה יִנְבַאםע יב

 :אָמֲחַת אלו ףוג תרלפו לא םַלָׁשיִב עדי
 :ץֶרָאָה בָשַעְּ dt ףערז ברי לד

 3 *1 5 שרשמ | ל 16 65 בקרו צו רו | 4 47? | 5 *16 68 ורצק | ל ₪
cf Ez5 1 6 0 םִיַמָצ (= םיִאָמְצ) || % ג15* 5 םקלח; 1 + םֶבְלָח  | (dup) 

 25,4 et antea ופאשו [vel frt melius 3h | 7 * 6 די 1 דלי | ל 6 ץטח66 =
 רֶׁשְנִ | [g 16/155*= 630 ' | + ro add | rr ₪ 6 8 "יב | 13 9

dl 66: ca 515 * 1 'שיו | ל  | wn14 6 םֶש-- 1  | nh65%  
dlc 58םותי; 91 בֶרֶחַמ ) | 17  !e1 בֶרָח יִּפָמ; מ יִנָע ץ vel38% םהיפ),  

 630 | 18 16 0 Vrs 7 (K TTY) | rg 1 6 6 'שָמ | 27 1 "6 6
 639 Wh | v 22 dl (dup)‘ | 23 * 61 | * 2/155*" ץראה; קזק הָמְדֲאָה ו

 24 6 (ף % (biara תדְקֶפּו | 25 8155 66 הֶרָשַה | 26 קזק ףְלַחְב.
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 סם :ףָקעד הָּתַאְו הָנְעָמָׁש איִהְִּכ ָהּונְרקַח תאָזיהַגְהז
 :רַמאיו בויִא ןעינ' 6

 :דַחְיואְׂשִי םִָגְאָמְּב יִּתְָיַהְו יׂשְעּכ לֵתְׁשִי לוָקָׁש ולי
 :ינוכרע] = :ּועָל יִרָבִּד ןפלע דָּבְכִי םיִמִנ לוָחַמ הָּתַעְדיִּ

 ּהוָלֲא יֵתּועְּב יִחּור הָתׁש םֶתָמֲח רֶׁשֲא יֵָמִע ידש צח יִכ
 וליִלְּלַע רוש-הָעְגִי םָא אָשָריִלָע אָרָּ"קַהְניַה

 :תּוָמָלַח ריִרְּב םַעַט-ׁשִיזסִא חַלָמ"יִלְּבִמ לפָּת לכָאיה5

 :יָמָחַל יוד הָּמַה "ישְפַנ יֵעיָגנִל הָנֲאַמֹיז
 הלא ןּתַי יֵתְנְקִתְו יָתְלָאָׁש יאֹוְֵּת ןַתַוד ימ*

 :יִנעֶצביִו ודָי רֵּתַי יֵנֲאְכַדיִו לא לאי
 אליי | לֹוָמְחַי יאָל הָליִחְב' הָדְלסַאְו יתְמֲחנ וידועדיִהְתְוי

 שוחק יִרְמִא יִּתְדַתַ
 :יׁשְפַנ ְךיֶרֲאֲאריִכ יצקיהמו  לָחוא יִּכ יתפדהַמי"

 :ישּוחְנ יִרָשְּבםִא יָחֹּכ םיִנְבֲא כדאי
 :יִּנֶמִמ הָחּרנ 'הָישּותַו יִב "יִתְרֶזָע יִא םֵאַהיי

 :בוָזעְי יש תֶאְרִיְו דֶסָח ּוהערמ סמלי
 :ּורְבֲעַי םיִלָחְנ קיִפֲאַּכ .לחְנומְכ ָדנָּב יחַא

 :ָכָׁשםלעֶתְי ומיִלָע תַרָקייִנַמ םיִרְדְַהי
 :םָמוקְּמִמ ּוכֲעְדנ דמָחְב ּותָמְצִנ ּוְָרְזְי תָעְּביז

 ּודָבאיָו ּוהָּתַב ּולַעי םָּכְרַּד 'תֹוָחָרֲא יּותְפְלו 5
 :ומל-ווק אָבַש תֶכיִלָה אָמָּת תוחְרֶא ּוטיִּבָהְיפ

 :ּורָפְחִּיַו ָהיִדָע ּואָּב 'חַטְבְיִכ יושבי
 :ּואָריִתַו תתֲח ּואְרִת | 'אָל םֶתִיְיָה הָתַעְהייִכיי

 27 1 6 63 ָהְנְעמש | Cp 6, 2 16 06864 יִתָוַהְו; א יתיהו | 6
 ר( cfIR 18,18 | = 61 6 5021 || 6 41 ₪ 6 5 מ | ד 5 6 (ח00000000) עוגרל;

 1? 6 et trsp ל post ינוכרעי + 4? | == crזק?; 6 (א)יִבָל ַחיֵרְכ 'ה; קז 1מָה
prps6 636% 'תו | ל  cf v 6) 2?) | 8 * 1 ftתומלח  gloss aram (adןומלָח ּוּדַכ  

 יִתְוֲאַתְו | ף 41 (ft 6 6 | זס *1 6 3MSs 89 תאז =MSF) 9 תאז דוע) | ל- 1
v 13 ](םא)ה  cfאוה  )ad( | 12 ins ftאלו ליִחְב (אלו 9**26/155) | << 61  

 13 == 1 6 8 ןיִא הָּנָה ו ןיִאָמ אַה) | * 1 ₪ הָתְרוַע | *1? 6 63 הָעּושַתּו [
vel Db? | r5 dl c 69 et 1 anteaסַמָּנל  ? prps141606 6 9 שָמְל;  

et postea | Dh | 18 * 1 6 :MS ined | 6םיִקפַאַכ | 17 1 6 } בֶרָש  
 15% 3: תזחרוא | ז9 1 'רא | 20 *1? תֶׁשֹב ּושְבָל | * 16 36 ּותָטָב | 1

6s.ןָכ | ל 0 ול; א אל; 16 115  
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 :ירֲעב ּודְחְש םֶכֲחְּכִמּו יִל ּובָה יִּתְרַמָאיִכָהי
 יְפַת םיִצירֲע דָיִמּו רצדִימ יִנּוטְלַמּו

 :יל ּוניִבָה יִתיִנְׁש-הַמּו ׁשיֶרֲחֲא יֶנֲאְו יורה
 :יםָּכִמ חכוה ַחיִכּוידהַמּו רָשְיְיִרְמִא "ּוצְרְמְּנ-הַמ5

 :שאונ יִרְמִא ַתֹורְלֹו ּובָשְחַּת םיִלָמ חכּוהֶלֶה

 :םֶכָעיִרְדלע 'ּוְכַתְו 'ליִפַּת יםותְילַעְי ףַאיז
 בֹוכֲא-םָא םָכיֵגְּפלַעְו יִב-ּונפ ּוליִאוה הָּתַעְו>פ

 :להָבהיִקְדִצ דוע יבש הלוע יֵהְּת-לַא אָנ ובָשּפ
 :תּּוַה ןיִביזאְל יִּכָחדמִא הע ינושְלּבדשַיַה 4

  ּלעָפ הי ריִָשְכַ לא רֶבֲעְכ =
 :יל"'ּונִמ לָמַע תוְליִלְו אְוָשְדיַחְרִי ייל יִּתְלֲחְנָה ןּכ
 םיִדְדְנ יִתְעְבָשְ בֶרָעְ"ידַּדְמּו 'םוקא ייֵתָמ יִּתְרַמָאְו יִּתְבַכָשדםא+

 :ףשנ"ידע] :יסָאָמִיַו עגְריִרֹוע 'רָפָע ישיג הָּמְר יִרָשְּב שב

 הת סב וכי גְרָארִנמ ולק ימי
 :בֹוט תֹוָאְרַל יִניִע בּושְתְדאְל יּיַח ַחּוְרִייִּכ ירכֶזל

 :יֵביִאְו יִּב ךיניע יִאֹר ןיע יִנְּושְתִאְל
 :הָלַעְי אָל לואָש דרי ןּכ .ךלינ "ןֶנָע יהל

meshesומּוקִמ דוע ּונְריִּכְיאָלְ תיל רוע : 

r2רָמְׁשִמ יִלָע םיִׁשָתיְכ ןיִנַתימָא יִנָאד יה : 
 :יִבָּכְׁשִמ יִחיִשְב אשי ישרע יִנָמַחְנִת יִּתְרַמָא"יִּכי

 :יִנְתַעְבְּת תגיִזֲחַמּו תֹוָמלֲחב יִנתִִחְוי<
 :יָתֹומָעמ תֶנֹכ יִשְּפנ קנחמ רֶחְבִתַ

 :יָמָי לָבָה"יֵּכ יִּנָס למ הָיִחֶא םָלעְל"אְל יִּתְסַאְמ
 ְדָּבִל ויִלַא תיִשָתִדיִכְו ֹונָלְּדנִת יִּכ שונָא- המזל
prps )?(וצר | , 1 ₪ םָכָח | 26  cfw 119,103 vel115598 359 6 וצל  lc25  

 ולו | 27 **1 56+ םֶת ילע | ל 1 6 69 ּולוּפִת | = 1 ft 6 6 ((0ג6006) ּורכתו |
py cf 61 ₪ אבי  >MSFe= 559 $V;ל  || dl (dupl)29 = 586 ובו; א יִבָשו  

>MSRen3 et a (m cs) |לע | 3  Kיֵלֲע;  Cp 7 LEQיִב |  Guvépxed8ée; al 

 Bic | 4*insc 6 םוי ] ל 1 ft םּוקֶאְו et ins 6 6 יִתְמק םָאְו |
di(gloss) | lc IMSל  || min; KW}, Q Wa)ג  mit MSS51 6 6 יִתָמ | 5 *  

36 bog) | 7 ins ftc 6 אג | g *1 ft הע | * MS. 6 ןשע | זז = dl (m 
cs) cf 6 | 15 1 .יִתֹובְּצעַמ 
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 = ּונְנֲחְבִּת םיִעָנְרְל םיִרָקְבַל ּגְָקְפִתַופ
 :יקְר יֵעְלְּב"דֲע ינֿפְרַהדאל יִנָמִמ הַעְׁשְת"אָל הַמַּבפ

 ְךַל עָּגַּפַמְל ינָתְמִש הָמָל יםֶדֶפַה רצנ בלו לַעְפא הַמ יִתאַטָחיפ
6 by 

 'אָש 2 לע ה הא יִנּעתֶא ריִבַעְתְו ָעָשַּפ אָשַתְאָלוהַמּויי
 ס  יַנְגיִאו יִנָּתְרִחָשְ בֵכְׁשֲא רפעֶל הָּתַעדיִּ

 | :רמאוו יִתּוׁשַה דְלְּב ןעיני 8
 :ףיפדירמא ריִּבַּפ ַחּורְו הָלֶאללַמִּת ןָאזרע+

 :קַרצתועַי יִדשםָאְו טּפְׁשִמ תֹוַעָי לֶאָה

 :םעׁשפיִיְב םְֵלׁשיֹ .ליּואָטָח נָא
 :ןְגַחְתַּת יַּשלֶאְו לָאײלָא רָחַׁשִת יהָּתַא-םאיפ

 :ְּדקְהִצ תב לש יִיָלע ריִעָי הָתַע"יִּכי הָּתֶא רֶשָיְו דא
 :דִאְמ הָגְשִי ףְתיִרְחַאְו רֶעְצַמ ךתישאר הָיָה

 :יםָתֹובֲא רקחל "ןנוכו ףושיר רֶדְל אָגלַאָשדיִבל
 = :ץרָארלע וניִמָי ילצ יִּכי עדנ אלו ּונְחַנֲא ילוָמַתְדיִּבפ

 .?םיִלָמ ואי םָבלְמ ל ּורמאְי דורי םֶהְאלָה

 מלב ּוחָא"הָנְשִי הָעב אָלְּב אָמְנהֶאְנְַהי
 שבי ריִצָחְָכ ינְפַלְו ףָמָּקִי אל ּוּבֲאָב ונע

 :דבאת ףנח תֶנְקִתְו לֶא יחְכָשלֶּכ תֹוחְרָא פיג
 :וחַטְבַמ ׁשיִבְּכַע תו יִלְסַּכ טּוָקנירָׁשַא

 .םּקָי אָלְו וב קיזחי דעי אָלְו ותיִבלע ןְעְׁשִי
 :אַצַת ותקנוי ותנֿג-לַעְו שָמָשיִנָפָל אּוה בָטְר<

 :הֶזֶחְי םיִנְבֲא יתיֵּב ּוכָּבְסַי ויִשְרָש לג לעוד
 :ְיִתיִאְר אֶל וב שָחְכְו ֹומֹקּמִמ ּונעְלְבְיאי5

 :וחמצי רַחֶא רֶפָעַמּו וָּכְרּד 'שושְמ אּוה"ַהְי
  sequiturינתמש המל ;) | 20 == dl )ad4המדדע; 3ג1 הָמ יִּכ 630 6 1 19

v 19 | ל Tig soph; 16 2MSSK= 6 (ףל) הָרָטַמְל sךיִלֲע || < קזק | Cp 8, 3 prps 
 - | 6 ** 6 6דתֶא  al, vel 1הָּתַאְו | ל  )cf 6) | 5 **1 6 6הָוֲעָי 3327 טסו שקעי

0606 6700000670) 6000 (?F ל nny: cfGnazg, 21); >MSKen 18 ot prb dl (m cs) || 

  ? | 1c 9ןנובו ) )cf 3'שי צש 6 6 חָאיִנַש | 8 * 0 ןושאר | ל כז 8 16 7
 תובָא | 9 551566 6 --תַמ | ל-ל 126 8 לַצְכּו | דס 16 141155 686 'איו; צ זס

vel v ( prb dl (m cs) | rr ins frt 6 Vrs "DX || 13 1 6 6 AרDN cf 87 || 

14 1 fit Dip (1p ?, םירוק Jes 59,9( צel (ירוק) (ץ)טיק יוק || 16 prps תג | 
 | )? ד * 15% 259 ןיַּב | ל 6 היחי ; קצק זַחי=וַחאֹי | 191? ןַּכ (= 6 זסוטטדמ

 . | > dlc MSKn 68 1םוסמ  1 fit 6 6 (karacrpogr) NNWH velל
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 :םיִעְרְמדיְּב קיזחי אָלְו םָּת"סַאָמְי אֵל לאדה
 :הָעּורְת ְּךיִתְפְשּו ְּךיִפ קיָחְׂש 'הָלמִיירֲעי

 ספ נא םיִעְׁשְר לָהֶאְו תֶׁשְבוׁשּבְלְי ְךיֵאָנְׂש=י
 :רמאּו בויא ןעיוי 9

 :לָאדמע ׁשֹוָנָא קּרציההמּו ןְביֵב יִּתְעְדָי םֶנָמָא*
 :ףָלָאיִּנִמ תֶחַא ּוגָנעֹי אל ֹוָמִע ביִרָל ץפָחְו א

 :םָכְׁשו ויֶלַא הָׁשְקַה"יִמ ַחָּכ ץיִמַאָו בָבָל םָכֲחּי
 :וּפַאְּב יםֶכְּפַה ירֵׁשֲא יּועָדְי אָלְו םיִרָה קיִּתְעַמַה

 :ןּוְלַפְתַי ָהיִּומעְו ּהָמוקְּמַמ ץֶרֶא זיָגְרַמַה
 :םּתְחַי םיִבָכוָּכ דַעְבּו חַרֶזְי אָלו םֶרָחַל רָמאָה

 :םי יִתָמְּבלע ודו חבל םִיַמְׁש הַמֹנ*
 :ןמַת יֵרְדַחְו 'הַמיִכְו יליִסְּ ישע הָׂשְעַ

 :רַפסִמ ןיִא-רע תּואְלְפִו רַקֲח ןיאזדע תולדג השי
 :ול ןיִבֲאדאָלְו "ףלחְיַו יהָאְרא אָלְו ילֲע רַבעָי ןַהיי

 :הָשָעְתדהַמ ויָלֲא רמאי-ימ ּונָביִשְי יִמ ףּתָחַי ה <
 :בַהָר יִרָזִע ּוחַחָש וָּתְחִּת וָּפַא ביִשְיאָל ּהולָא

 מע ר הָנֲחְּבָ וננעא + יקְנָאְ ףַא4

 ב ינאי מאא אל נגעו יִתאָרקםֲאיפ
 :םֶגח יעָצְפ הָּבְרַהְו "יִנָפּושְי יהָרְעְשְּבירׁשַאל

 :םיִרֹמַמ יִנַעְּבְשַי יִּכ יָחּור בֵׁשָה יִנֵנְתִידאְליפ
 :רָנְיִעוי יִמ טָפְׁשַמְל"יםֲאָו יהָּנִה ץיַמַא ַחָכְליבֲאיפ

 :יינְׁשְקְעו יֹגָא םָּת .יִנָעְיִשְרִ ייפ קְָצֲא-םָאס
 'איִה תַתַאי= :ִיַח סַאְמֲא יִׁשְפנ עדָאדאל יֵנָא"םָּתיי
 'הלכֲמ אּוה עֶׁשְרְו םּת ייֵּתְרַמֲא ןּקלַע*

 עלי םיקְ 'תָפַמְל םֶאְתַפ תימָי יטוְׁשיסֲאנ
 כז *1 דע | * =אלמי;ײ|Cpo5s *126 8 עַדַי | ל 16 8 | 38
 םֶכְפִהְו 6 = | 8 3MSS בָעָג צ 8--נס {add | g *1? Wy vel || ל 16 684 'כו|
 5 all | זז *1 6 8390 ּוהָאְרֶא | ל 61 6 20155*= (?) ו 6[ * | 15 * 616 68 [
 * 603 הָנֲעֲא | = 6 וטְּפַשַמְל | 16 1 < 6% יִנֵנֲעַי אלו | :7 * 38 הָרַעָשְּב | * קמפ

cf Jer 13%3,15 |[ 9 68 והנה  cf Thr3 'רמב MSSופי (--יִסי) 6) | 8 -- 
 vel הָנָה = ּוּנָה, 3 אוה | 5 4 ו 6 | < ּונְדיִעְוי cf 68 | 20 * prps ויִּפ 0) |

dl (add) | * 246 hucל 1 'קַעיִו (קעי) | 21 ** 41? (6טק]) | 22 ** >6 | ל-ל ₪+  
 trsp ? | 23 *1 frt nl cf 3 || 1 nמ?.
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 "ומ 'ָּפַא אֶל הָּפַכְי היֶמּפְשיִנּפ עֶׁשְרידְיְב יהָנְּתַנוץֶרַאצ
 :*אּוָה] :הָבּוט ּוָאְראָל ּוחְרְּב ץֶריִנִמ לק ימי

 :לָכֲאיִלֲע שּוטְי רֶשָנָּכ הָבֲא תִּחַנָא-םע ּופָלָח5
 :הָניִלְבַאְו יגָפ הָבְזְעֲא יִחיִׂש הָחְּכָשָא יֵרְמָא-םָאל

 :ינָקנִת אדי יִּתְעַלְי יֵתֹבְצעדלֶכ יִּתְרגפ
 :יעָניִא לָבָהי הז"הָּמָל עֵׁשְרָא יכֹנֲאפ

 :יפַּכ רֶבָּב יִתֹוכזֲהֹו גָלָׁשוְב יּתְצָחְרְתַה"םָאי
 :ייֵתֹומְלש יִנּובַעְתְו יֵנְָבֶמַּת יתַחָשַּב זָאי

 :טּפְׁשַמּב וחי יאובְנ יונְנעֲא יִנוְמְּכ ישיָאדאלריָכ
 :ּונינָש-לע וָדָי תָשָי ַחיִכֹומ ּוניניּבדשי אל

 :יִּנְתַעְְּתִַלֶא ּותָמֲאְו ּוׂטְבַׁש ילְעַמ רפי
 :יִדְּמַע יִפְנָא ןבדאלריָכ ּונָאָריִא אָלְו הָרְּבֲַאפ
 ו'יִשָפַנ רָמְּב הָרְבַדַא יָחיִׂש יילָע הָבְוְעַא יַחְּב ישְפַנ הָטְקַני 0
 :יִנָביִרְּתדהַמִלַע יֵנֲעידֹוה יֵנֲעיׁשְרַּתהלַא ּהולֶאלֶא רָמא

 םיִעָשְר תָצַעלַעְו ךיִפּכַעַיִגְו סַאָמֲתיִּכ קְׂשְעָתיכוְְל בֹוֲמֲה
 :"'ֶתְעָפּוה] :הָאְרִּת ׁשֹונָא תוֶאְרּכְִא ְךֶל רֶׂשְב יגיעַה+
 :רֶבָנ יִמיִּכ ףיִתונְשסא ְּיָמָי ׁשָֹנֲא ימיה

 :שְּרְדִת יִתאָטַחְלּו יִנוָעל ׁשּקבְתחיכ5
 :יליצמ די ןיִאְו עַשְרֶא אָלְיּכ ֶתְעִּבלעז

 :יִנָעְלַבְתַו 'ביִבָס ידחי יִנּושעַיַו יִנּובָצִע ידי
 :יִנָבישִת רַפָע"לֶאְו יֵנָתיִׂשֲע 'רָמָחַכיִכ *אָגרֶכְז

 :יִנָאיִפְקִת הבנו ינכיִתת בָלָחָב אלהי
 :יִנכְכְשֶּת םיִדיִנָו תוָמְצְעְבְו יִנָשיְִּלִּת רֶׁשָבְּו רועי

 :יחּור הָרְמְש ףֶתַבְקְפו יִדְטַע 'ִתיִשְע דָסחְנ ים
 24 *16 8 הָנָתְנ | ל-ל >6 || = 555 אופא ימ אוה אלדםא | 5 5158 | 25 41

dl1 י 680 יִּתְרַמִא | 29 6 עֶוְגָא לָבַה; ץ 29 61 c MSF.ו 6 20155 869 || 27  
gr 516 6 (&v puny)ומְב; 086 יִמְב |  (gloss ?), vel postea v exc | 30 16 KS 

mcs | © ins 1הָחְסְּב | ל תק יִמָלְׁשִמ צו יִמְלש | 32° 6 + 6 (הָּתַא ?) |? 41 ?  
 ו 6 8 cf) וגנעא) || 33 1 6 13MSS 68 ול | 34 sic 4 (ט (maj | 6ק 0,111
 6 6 ויָלָע | ל-ל 61 a44 ex( 7,זז, %5*31155 החישא קז הרבדא) | 3 ** 06 |
 5 6 rpocéoyes (3) | v 5 add; v6 sequitur v 4 | 7 71 קזפ לַעַמ יִדָיְּב | 81

g > <115%99 2593 68 |בובְס |  NN | *16 6 (ueragoAdv) RI3D vel6 68  
vel j'D | > 6 AW, quod fit legend, siןח  dl? | z2 * prpsל [רמחןכ >6;  

antea accipitur TPNI. 



I10,13—I1,1 ₪ 15 

 :ָךֶמַע תאְזיּכ יִּתְעַדְי ֶבֶבְלַּב ָתְנְפָ הָלֲאָוי
 :ירינֲע] :ינָקַנִת אָל יֹנֹעמֹו יִנָּתְרַמְשּו יִתאַמָחםָאיצ

 יהָאְרּו ןולק עְבְשי ישאר אָׂשֲא"אָל יִּתְְַצְו יִל יֵלְלַא יִּתְעַׁשְד"ֲאי
 ִיִלָע שּדַחֶתִיז :יב אלַּפְתַּת בשָתְו ינְדּוצְּת לֲחָׁשַּכ "הָאָנְְויי5
 יג :ימַע 'אָבְצְו תופיִלֲח יָדָמִע ךָשַעָּב בֶרָתְו

 :יִנָאְרְתִראְל ןיעְו עֹונַא יִנָמאצְה םָחָרֹמ הָּמְלְוי
 :לָבּוא רֶבָקִל ןמָּבִמ הָיִהֶא יִתָנָהאְל רֶׁשֲאַּכיִ

 :טַעָמ הָניִלְבַאְו יִּנָפַמ *תיִשְי *ילָדְחי יָמָי טעֶמיאָלֲהי
 :תֶוָמְלַצְוְֶׁשֲח ץֶראלֶא בּושִא אָלְו ךלא םֶרָמְּבי
 פ | לָפֶאּמְּכַעַפְתַנ םיִרְדְס אָלְותָנָמְלצ|לֶפא ֹומְּכוהָתָכִע ץֶרא==
 :רַמאיו יִתְמַעְגִה רפצ ןעיני 1

 :קּדצִי םִיָתָפְׂש ׁשיִא-סַאְו הָגֶעַי אָל םיִרָבְּד בֶרָה
 :יםֶלָכַמ ןיִאְו גְַלִתַו ּוׁשיָרֲחַי 'םיִתְמ 'ךיִדַב

 :ךיְניִעְב יִתיִנָה רו יָחְקל ךָז רָמאתי
 ְמִע ויָתָפְש חָּתְפִיְו רד ּהלֶא ןָּתִייִמ םֶלּואְ

 היׁשּותָל יםילְפִכיְכ הָמְכָת תוָמְלָעַת ְלְדדָּנְַ
 :'ךנועמ ּּולָא ָךָל הָׁשייּכועֶד

 :אָצְמִּת יֵּרַׁש תיִלָכִּתִדדִע םָא אָצְמִּת ַהֹולֲא רקַחַהז
 :עֶרַּת-הַמ לואְׁשַמ הֶקַמַע עפ" הַמ יםִיַמָׁש יֵהְבְני

 :םָידיִּנִמ הָבָחְר הָּרִמ ץֶרָאמ הָּכְרַאפ

 ּונָיִׁשְי קו ליקי רינו ףְלֲחםָאַײ
 :ןֶנּוּבְתַי אָלְו ןְוָאדאָרַו אוָׁשיֵתְמ עֶדָי אּוָהייִּכי

 14 [מש]ו <63 || r5 * dl (gloss ?( | ל <6; 1 הָוְו | < >6:1 יִנע | 16 <> 12[
rv Eraciv ov )6* cov) =ל ? >6; 3 'גאו; קזק5 ? 'גת | זֶד * 6 יִלָע | ל 6  

 יִעְגְנ ;GAN 1 * 6 ל 41 ? | = שק; 1 6 6 énhrayeg 56 ém) 642 ח6וק0ד\קוט)
 (= 3) יִלַע אָבְצ ףֵלַחְתּו | 5 אסי אָּבִצִי 0 אָבַצְו | 18 85 6 6 אלו | 20 ==!
 6 83 יִּדְלָח ימי,  יְִּלָחְו ימי 61 ש 39,6 | * אש לְּדְחַ 8(0) לֶדַחְו | < א תיִשי

wérroc7,195 ז 22 6  cfהעְׁש  vel 6 68 (Eagov)תבש  nisi praefersתיִשְו  lc Q 
 = םִיִרָהָצ vel AQ); totus v 22 ft dl (repetitio); al dl תומלצ לפא ומכ |
 Cpm,2lc 6580 בֵרֲה | 3 * 1 'ּבַמ vel 6 569) 'ֵבָל צel 'בזלע || ל 8 םיִתַמ |

Anteחב | 4 * יִּתְבְל 6 6 | * 6 ויָניִעְב; יניב.  =$ velc1 8 ָךֶל אָלכ c5  
 + 4 5 + 7 פק | 6 * 1 םיִלְפְכ = םיִאְלְפְכ צו םיִלָּפ | ל 04 | 516 vײ עַדָתְו

vio vid ex vb Iobi7 9 'ִשמ הָהבְג | 1 המ | lftNN | 816 Hie 
(cf 6S).5 ולו  esse, cf MSX®= 34 inter v7 et 8 vsum 12,14 continens | Ir 



 1076 בויא 1 2

 :ידֶלְּוי םֶדֶא" אָרָּפ רִיֲעְו בֶבָלִי בּובְנ שיִאְוי
 .ּוְּיִפַּכ ויִלא תְשרַפּו בל תונַכַה הָּתַא-םָאיצ

 :הָלְוע "ְיֶלֶהֲאְּ ףןּפׁשת-ילַא יוהקיחְרה ְּךְדיּב ןוָא-טַאצ
 :אָריִת אָלְו 'קָצִמ ָתיָהְו 'םּומְמ ְךינְפ אָשִּתו זָאְדיִכ5

 = צרַּכְזִת ּורָבַע םִיַמָּכ חָּבְשִּת למ יהָּתַא-יוְבופ
 ּותְְהּת רק הָפְעֶּת ידלַח םּוקְי םִיַרָהְצִמְו ל

 יבשת חטָבְל ָּתְרפֲחְי  הָוקִּת שדי ָתְחַטְבְו

 ידירחְמ ןיִאְו ָתְצְבְבְויפ
 הָניְלְכִת םיִעָשְר יגיעו :םיּבר ְּךיגְפ ולח

 פ  שָפְניחַפַמ םתְוְקִתְו םֶהָּנִמ דָבָא סֹונָמו
 :רמאיו בויִא ןעיוי 2

 :הָלֶא] | :המכח תּומִּת םָכָמִעְו םַע"םָּתַא יִּכ םֶנָמָא
 דּומְּכ יאדימדתֶאְע יםָּכִמ יִכְנָא לפנדאְל םַּומְּב בבל יל ם

 קיּצצ 'קוחש הנע ולא ארק יהיהֲא ו והעְרל קחי

 ילָנר יול ןוכ ןגאש 'תּוְתְשעל 'זָּּב .ידיפלי :םימת
 לֶא יִזיִגְרַמְל תֹוחָמבְו םיּדְדָשְל ו םיִלָהֶא יּויָלְׁשיֿ
 ודי ַּתוָלֲא איבה רשאל'

 :ְדְלדְנִיְו םִיִמָשַה ףֹועְו ְּךָרֹתְו יֵתֹומַהְב אָנִי -לַאְׁש יםלּואוז

 :םיה יג ףל ורפסיו דתו 'ץרעל ישי וי
 :תאֶז הָתְׂשֲע הָוהְיידִנ יכ הָלָאלכְּב עֶבאָל יִמ

 :שיִא-רׂשְּבילְּכ חּורְו .יִחילְּכ שָפְג ּודְיְּב רשאי
 :וליַעְטְי לֶכֲא ךחו ןָחְבִת ןילמ ןְזָאזאלַהיי

 :הָנּובְּת םיִמָי ףְרֶאְו הָמְכָח םיִשיִשיִביי
 12 **1 וז דַמָלי דוע !ve דַמָלְי ₪ 41 םדא || 13 6 ָתוּכְזַה ; 1? 4 || 14 == prpפ

Vrsןפשּת | 51 6 41155  GAOZYאלו | < 16  rps22,23 | ל ק cfקיִתְרַה ְּךְדיִמ  
(cfir,16), >S et dl? | 5 9 stadilis;l? 83ֶלָהֶּב | 15 * 616 59 |? 6 םיָמְכ  

 קצִמ | 16 * 6 8 61 ? 6( 53 | ל 1 6 3 הָּתעַ) 6( * | זז *1 6 6 ּףִּבְלָח | 6
dl (gloss) | Cp 2בל 'פחו <$ || 19 = ' npn | 18 *°2; 6 aliter;31155 86  

 2 קזקs םַעָה, גו םיִמְרֲעָה) | 3 ** >6 a44( et 1 6א 13,2) || 3 הֵּנֲאְי יִמ לֶאְו |
 4 516 68 AN | * SW || < 1 6 6 'תֶו, פק + | 5 * 61 3024 | ובו

inc; 1?5,24 | ל  prps Dib cf69 דעּומל | ו ולגר | 6 *  c6 6 תּוּתְעְל | % 1  
 ודָי יאב ףיִנַה ל | 781? | *1? הָמָהְב; a1 41 ךרתו (6 24ע סו 6חשטוצ)

IMS ad marg)12,8 | 8 ==! ץֶרֶא יֵלֲחֹוו | ריו ₪ == | 9 72155 (+  = 
 הולא | v Ir sequiturv 3 12 קזקפ םיִנָש יִכָה



JOB 1077ו-1  

 :הָנּובְתּו הָצַע ול הָרּובְנּו הָמָכִח ּומָע
 פי אָלְו שיִא-לַע רֶגְסִי .יהָנְּבִי אָלְז סורהי ה

 :ץֶָאדּכְפַהְיו םמְלׁש שבו ב רי הי
 :יהָגָשַמּו ננשי ול הָישּותְו זע ומעט
 :לֶלּוהְי םיִטָּפָשְו ללוש יםיִצְעּוי ְךיֶלֹומ ל

 :םֶהיִנְתְמְּב 'רוזַא רֶסָאְיַו יח םיִכָלִמ יִרָּומ 5
 :ףלסִי םיִנָתיִאְ ללוש םיִנָהְּ | ךילומופ

 \ :הפר ר *םיקיפא יֵחיִזמּו | יִביִדְְלַע זּוְּב פוש

 :תֶומלַצ רול אצינ ךָׁשֲחיִֵמ תוקְמַע הָלנְמי=י
 :יםַחְנַַו *"םלוגל חטש םֶדְּבַאְיַני םיונל 'איִנָשַמ

 ְָרָדאְל ּוהָתְּב םעְתִיַו ץֶרָאָה"םַע ישאְר בל ריס
 :רכָשַּכ 'םַעְתַיַו  רּוְמְדיאלְו ךָשֶחושָשַמְי5
 :ּהָל ןבְתו יִנְזִא הָעָמְׁש יָניֵע הָתֹאָר לָכְוָהי 3
 :םָּכִמ יִכנָא לפנדאָל  יִנָאדםנ יִּתְעַדַי םֶכּתְעַרְבְ

 :ץֶַּפַחֶא לֵאדלָא ַחֵכֹוהְו רֵּבַדַא ישא יִנָא םָלּוא
 :םְֶלָּב ללא לאפר רקְש-ילפט יֵּתַא םלּואו+

 :הָמְכֲחְל םכָל יִהְתּו ןּוׁשיִרֲחַּת ׁשֵרֲחַה ןֵּתְייִמפ
 :ובישקה יִתָפָש יתֹובְרְו יִּתחַכֹות אָנּועָמָש%

 :הָּיַמְר ּוָרֹֿבַדְּת ול הלוע ְרְּבַדּת לאלה
 יכיר לֵאָליבֲא אלת וינְפֲה

 את םינָ רָתַטֿבימֲא םָכְתֶ כז חכוהיפ
 :םָכילֲע לו דחפו םֶכְתֶא תַעְבְת ותאָש אָלַהיי

 13 prps םצע vel הָמְצְע 2( (v 13 add) | 14 71 8% 6 68 'בָי ימו | 5 6 6

 שבב | 16 = קצת והֵּנְׁשַמּו הָנש (ג15* 56 הגוש) | 7 *1 56+ 6 6* ץֶרֶא יִצַעְוי |
 b 1 ₪ למ cf Jes 4425 et dl ךילומ | 18 *1 6 69 רֶסומ cf ש 23 | "2
 ַתֵּתַּפְמ | < 1 רּוסַא cf Jdc 15,14 || 19 קזק ףלשי | 21 *1 חַויַמּו |? 1 םִיפיָקַּת |
 < | ? הָּפרַמ | ש 22 364 ? | 23 ** >6 | ל 7ג155 408 אינשמ;1?₪ | 6
 sMSSKen 8 םיֵמָאְל | %1? םֶחָנִיַ 6[ גזם 57 || 24 616 6 | 25 * ו ₪1 | ל 6?1 6

ins 6 Vrs | | 4 **[84 הָלָאדלָּכ | 2  pn | Cp 13, 11 6 12MSS 653 Hie 
Plc gMSSKen 68806580 | | 6 16 6 יִפדתַתָכּות |  bn] | Pinsc6 6  

al jתַביִרְו | 7 1 ₪ ּועיִּבַת 6 6 || 8 * קזק יִָּש יִנָפַה | * 6*+306 | 9 +  
 10 1 6 2964 ויִנָּפ | זז 1 ? 6 6 Bewd) 00100) ותַאש
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 ָכיֵַּנ רֶמחיִּבִנְל רֶפָאְדיִלָשִמ םֶכיְִרְֶזיי
 :'הַמ יִלָע רֶבָעְיו יֵנֲא"הָרְַּאו יֵנָמִמ ּׁשיִרֲחַה

 :יֿפכְּב םיִשָא יִשְפַנְו יָנְׁשְב יִרָשְב אָשֶאו המעי
 יַחיכוא וינָפיִלָא יִכְרְדְדַא לחי אל ינלֶטְקְי ןקי5

 :אֹוְבְי ףְגֶח ויִנְּפָל אָליִּכ הָעּושיִל יל"אוה"טגי5
 :םֶכיִנְְאְּב יִתְוְתַאָו יִתָלַמ עומָׁש ֵּעָמַׁש

 :קָצא ינאי יּתְעַלָי טַפְׁשִמ יִתְכְרֶע אָגְהַּנַהי
 :עֶוְנָאְו שיִרְחֶא הָתַעְיִכ .יִרָמַע ביָרָנ אּוָהְיִמ

 :רֶתְסֶא אָל ךיֶנָפִ זָא יֵדּמִע ׂשֵעָּת-לַא םיַּתָש-ְדַאְי
 :יִּנָתְעְבְתִלֶא ךְתָמֲאָו קחרה יִלָעִמ ְךפַכ*י

 :יִנָבִשָהְו רָּבדאדוֶא הָנָעָא יכְנָאְו אָרְקּו
 :ינעדֶ יִתאָטַחְו יעָשָּפ יתוָאְטַחְו תנוע" יל המ

 :ִָּל בֶיואָל יִנְבְשַָתְו ריִּתְסַת ךיְנְּפ"הֶּמְליי
 :ףְּרַת שבי שקתֶאְו ץורעמ ףָּבִנ הָגֲעָה*5

 :יִרּועְנ תִוגוע יִנָשיִרוְתְו תִֹחֹרְמ יִלָע בָּתְכַתִיִכ
 :הָקַחְתּיִלנַריִׁשְרְש-לע ייִתחְרֶמלָּכ רֹוָמְׁשִתְי יֵלְגרו דֵּסַּב םָשָתְול

 :שַע ֹולָכֲא דֶגָבִּכ הָלְבִי יבֲקָרְּכ אּוהְו י*
 :ּזָנְרְיַעְבְשּו םיפָי רצק הָׁשֲא דּולָי םֶדָאי 4

 :דומַעְי אָלְו לַצּפ חַרְבִיַנ 'לָמּוו אָצָי ץיִצְּכְ
 מע טָּפְׁשִמְב איֵבָת ייִתאְו .ףניע ּתְחַקְּפ הָזלע-ףַא

 רבעי :דָחֶא אָל אַמָּטַמ רוה ןֵּתוִמ
 אָלְו 'ִתיִשָע "וקח ּךִמִא ויִשְדָחְירַפְסִמ ויִמְיוםיִצּורֲח"םֲא

 :ומוי ריִכָשְּכ הָבְריידַע לָּחָיְו ויִלָעִמ הֶעָש
 :לָדְחְת אָל תקני ףילֲחָי דָע'ְנ תֶרָּכי"םִא יִהְוקִּת ץֶַעְל שי יִּבז
 וע תּומָי רֶפָעָבּו ֹוׁשְרׁש ץֶרֲאְּב ןיקזידסא*

(dittogr) | 14 52155 SAWהָמדלע 14  et dlרבעי  ins fit13 * 4 2 6 6 | ל  
totus v 171 6 6 הָוַחַאְו ;  r7פב | 151? 6 א אל; 068369 ול |  £MSSAMS 

 ₪1 || 1816 =™1MSF 68 יִט-- | 23 **1 :ft pw ןוָע cf 6 et dl יעשפ | 25 1 םָאְו |
 27 * add ex 33,11? | v 28 טפק post 14,3 velz | * 1 6 6 00אָש )= 3(

 יבֲמֹרְּכ | Cp 14, 2 * תזps חַמְצַי | ל קזק לביו | 3 *1 6 680 ותאְ | * 4 2 |
 v4 >MSF=s7, add (8 hic incip cp 14( | 5 97% 01 ? ג 65 | PBK וקח,

pin | > cf 28,26; 654 RW cf 13 | 6 1 6 (15% 56 bl |084 1 —, 65  
frt nonn vb (עו" pr%5*15 95 69619 דוע /) דוע inter 1 etל  hic vel post7 3  

exc (m cs), 



14,9—I5,11 IOB 1079 

 :עטְנֹומְּכ יריִצָק הָׂשְעְו יֵחָרְפִי םִיָמ םיִרְמ
 :ויִאְו םֶרֶא עֶנְנו שָלַחְיַו תּומָי רֶבְגְוי

 :יםֶתְנָשַמ ררעי| | :שָבָיְו בֶרֲחָי רֶהָנְו םִיָּנִמ םיַמדּולְזאיי
 -אָלְו וציָקְי אָל םִיַמָׁש 'יָתְכְבירַע יסּוקייאלְו בַכָׁש שיאו

 ְךַּפַא בּושדדע יִנְריִּתְסַּת יֵנֹנפְצַּת לואָשְּבִוְַתַי ימי
 הֶיְתיַה רָב תּומָסֲאי : :יִנְרְְזִתְו קָח יֶל תיִשָת

 :יִתְפיִלַח אוב-דע  לָחְיַא יִמְבְצ ימי
 :ףֹכָכִת ְּךיַרְי הָשַעַמְל ְָּנַעַא יכְנָאְו אָרָקַתי

 :יִתאָטַחְלַע 'רומָשִתדאְל רוּפְסִּתי יָרָעִצ הָּתַע"יכיפ
 :יָנֹוע-לַע לֿפְמַּתו יִעָשּפ רוָרְצּב םֶתָחיל

 :וְמְקמִמ קָתְעָי רּוצְו ילוָּבִי ילפּונ"רַה םֶלּואְו
 ץרָא-רּפע ָהיָתיִּפְס-ףָמְׁשִּת םִיַמ ּוקֲתָׁשוםיָנְבַאיפ

 Rie תְָבֲאָה ׁשֹונָא תֶנְקתְו

 :ּוהַחְלַשְתִו ויִנָפ הָּנְשִמ ּךְלהְיו חְַנֶל ּוהּפְקְתִּת>
 :ומָל ןיְִנאָלְו ּורעְצִיְו עָרְי אָלְו ויְנָב וְכִי
 פ | לָבָאָת וָלֲע ושְפַנְו בָאְכְ ויִלָע רשב"א
 :רָמאיו יֹנְמיֵּתַה זפיִלֲא ןעיג * 9

 :וְָּטְּב םיִדָק אָלַמיִו ַחּוךתעְד הָנעַי םָכְחָה*
 :םָּב ליעוידאָל םיִלָמּו ןוָּכְסַי אָל רֶבָדְּב חכה

 :לֵאיִגְפַל הָחיִש עֶרֶנְתְו הָאָרו רֶפָת הָתֲא-ףַא
 :םיָמּורע ןושָל רַחְבַתְו יִפ ָךְנע ףלאָי י5ִ

 :ֶָביונֲעי ְךיֶתָפְׂשּו :יִנָאְדאלְו ףיִפ ךעישרי*
 :תְלְלוח 'תֹועָבְג יִנָפלְו ךֶלָּת םֶרָא "ןושיארַהז

 :הָמְכָח יא עָרְנְתְו עָמְשִּת ּהלָא דוסְבַה
 :אּוה ּונָּמִע"אַלְו ןיִבִת עָרְנ אָלְו ָתְעדָיְ המ

 :םיִמָי ְּיִכָאַמ ריִּּכ ּונָּב שישי בשני
 ְמִע טאָל רָּבָדְו לא תֹומּוחְנַּתְךֶמַמ טעֶמַהיי

 ?gl תֶרְפַי | *1? ריִצְק cf ףיִעְס | זס 68 ןיִאָו (ױMS55?) צe] ּונָניֵאְו |
 v rr add | 12 = frt post v 19 תדבאה trsp || ל 1 c AOZSUA תלְּב | <16 6*

 (= 0. ל ץיקי, רעָי ₪ ֹותָנְׁשִמ | 14 קזקצ 'ָחִיו | 15 1? ףַסָּכַת | 16 * 54 אל;
procela |1 4 | ל 16 6 רבַעְת | 18 *1 לופָנ | * 16 63 לפי | נפ | *הָפיִחְס  

 סק 15, 3 6 ? "ה | ?v6 ante 13 trsp | 7 * א "ֶאְרַה | ל ?prps םיִהבְג |
 8 1 ft 6 8 הָלָּנַתְו.



 1080 בויא 1-1

 :ףיניע ןומזרידהמּו בל ךחקי-המי*
 :'ןיִלַמ ףיִּפמ תאְצהְו חור לָאלָא ביֶשְתיַּכיצ

 :הַָא דּוָלְו קדציהיכְו : הָבְזויִכ שוֶנָאדהַמ+
 :ויָניִעְב ּוכזאְל םיִמָשְו ןיִמאְו אל ושדקב היל

 :הָלְוע םימכ הָתשדשיִא חַלַאְְו בָעְתַיִּכ ףא י*
 | :הָרְפסַאְו יִתֹיֹזֲח"הָזְו יֶל"עֶמָׁש ךוחַאיז

 :יםָתובַאְמ ּודֲחְכי אָלְו ודיני םיִמָכֲח"רָׁשַאצ
 :םָכֹותְּב רֶז רַבֲעדאלְו ץֶרָאָה הָנְתִנ םֶּדכָל םֶהָלי

 :ץיֶרעָל ּונְפְצַנ םיִנָש רּפְסַמּו לֶלוחְתַמ אּוה עָשְר יַמְילְּכִפ
 :ּונָאובי דדוש םולָשּב ויָנָזָאְּב םיִרָחְּפ"לוק:

 :בָרָחַלֲא אּוָה 'ָּפְצְו יִּדָשָחְיִנִמ בּוש ןימאיה אליי
 :ירודיכל] חב ןוָכְנריְכועַלְי 'הָיא יםָחְלַל אּוָה ידדנ

 דיִתָעוָלֲמְּכ ּוהָפְקְתִת יהָקצִמּו רצי ּוהָתְעַבִי = :יְָׁשְח"םוי
 | לרָבַגתְו יּדָשהלָאְו .ֶדָי לָאלָא הָמְנריבפ

 :רינִנָמ יג יבעְב 'ראָוצּב יויכֲא ץּוריא
 :לָָכילֲע הָמיִּפ שו ָכְלָחְּב ויֵנְפ הָפְכדייל

 מל ּובְׁשיאְל םיִּתְּב תֹודֲחְכַנ םיִרָעְוְָּכְׁשוי

 ליִח סּוקְיאָלְו רֶׁשְעְי-אְל=פ :"םיִלֶַל ּוְּתַעְתַה רָשַא
 יִּךָשחיִנְמ ורּוְיאליפ :'םָלְנִמ ץֶרָאָל יהָטְודאָלְו

 :ויִּפ ַחֹוָרְּב 'רּוסָיְו תֶבָהְלַש שָּביִּת ותקנוי

 :"ּתְרּוְמְת הָיְהִּת אְוְַ-יִּכ .יהָעְתַנ ןָשּבי ןְמַאיהלַאי
12/6705 ypapéuevov; 1 frt 6 5155 36 ןוזמְרו vel 6 MS*e= 59 6 -ח7ש6ץ)) 

kav) ]iירמ | 13 * = לע (et antea ביִשָת ?) | ל prps ירָמ | זְל 41 ו 6 6589 | 18 | 

  1? 4 | 22 31'בא םודחכ || 20 1? 6 0584 לֶלּוהְתַמ + לָלַהְתִמ | 21 6 דש;
  ?( | 51 6 6ןּופְצְו (= 6 ?ז6ז0) דס  cf 15,30 )= Var ?( || * 1'ח 'מ רוסי אל ?

 (ץטשוי)  | lc 6יִדידְלֶא | 23 516 6 (001016100104 86) דענו | ל ג 6 6 'ָלְל
 | (sic) 24ּוהָתַעְבִי  cf 18,12 vel TD cf 31,29 || =° conjg 6 6 6הָיִא | %16 6 דיִאְל

24 ** conjg 6 6 6 והָפקתת (sic) | ל-ל dl? gloss ad 26 ? | 25 “et? 1 ||לע 
  6( cf Ezי ויִלָע | * קז רזּבְנְּכ 16,14 || = קצק ןֵגָמו עַבֹוכְּב 115% 6 1* 26
23,24 etc || 28 * prps TY? vel םֶלּועְל cf Jes 13,20; v 25—28 excepto 280 )1 

gloss) prb add || °° conjg frt 6 29 || 5 6 גגו (6™MS 15 aAAdrpiot) éroi- 
  cnp; 6דָּתְעְתַה ? | 29 * 639 הטי | ל  quod frt 1 et anteaםירול = 00/7001

 -WJ deczר*  aרושי]  22 || lc 6 (éxrécoi)צ  ; ₪1 nonn vb exc || 30 °° cfסאושע
dere | SL | 116 6 (abrod 6ד &veog 1חְרֶפ | בז ** prps עְטְנ בֹוׁשְּב 
(melius אושְּב a NW); v 31 dl (add) | ל prps ותֶרּומְז . 



15,32—16,17 IOB 11 

 :הָנָנעַר אָל ותֶפַכְו 'אָלְמִת ומוָואלְּביי
 :ותְצַנ תוזכ ְךלְׁשִיְו .וךסּב ןפָנִּכ סָמָחַ

 :דַחְש-יִלָהֶא הָלְכֲא שאו \ דּומְלִג ףְנָח תַדָעְיִּכא
 פ  והָמְרמ ןיִֶּת םנֶמבּו ןֶוָא דָלְיְו לָמָע הָרָה5

 :רמאיו בויא ןעיַו י 16

 :םֶכְלָּכ לָמְע יִמָחְנְמ תֹוְּבר הָלֶאְכ יִּתְעְמָׁש*
 :הָנעת יִכ ךֶציִרְמייהמ ואי חּורייֵרְבְְל ץֶקַה

 יִשְּפַנ תַחַּת םֶכָׁשְפַנ שי ּוָל הָרְבַרַא םֶכְּכ יכֹנָאוסג*
 :ישאר מְּב םָכיֵלֲע הָעיִנֲאְו םיִלַמְב םָכיֵלֲע הָריִבְחַא

 ְרְשִחַי יָתפְׂש דיִנְו יפֹומְּב םֶכָצָּמַאַא
 ְְלֲהָי ינַיהַמ הָלְּדִַאְו .יִבַאּכ ךָשָחְיאָל הָרְּבַרא"סא5

 יִנַטְמקִתו :יָתְרע-לָּכי יִתֹוְּׁשַה יִנָאְלָה הָּתַעְַאי
 :הָנעֶי יִנָפְּב יֵׁשֲחְכ יִּב םָקַו הָיָה דע

 ריִנָשְּב יִלָע קְרָח יִנָמְטָשּיַו וףרֶט ּופַא
 יםָהיִפְבויִלָע ּורעָפ :יל ףיִניֵע שָטְלְוירָא
 :ןּואְּלַמְתִי יִלָע דַחָי יָחְל ּוכַה 'הָּפְרֶחְּב

 :יִנָטְרִי םיִעָשְר יִדְידלַעְו לע לֶא לא יִנְריִנְסְַי
 יִנצְפְצַפִיַ יִּפְרָעְּב זָחֶאְו יִנְַּפְרפְיַו ויִתיִיָה וַלָׁשיי

 ויכול ביג :הָרְטַמְל ול יַנָמיִקי
 :יִתְרְרַמ ץֶרָאָל ְךּפְׁשִי לֵמֲחַי אָלְו יֵתְֹלָּב חַלַּפְ

 :רבְנְּכ יִלָע ץֶרָי "ץֶרַפיגּפילע ץֶרֶפ יִנָצְרְפי
 :ינרק רפָעַב יּתָללְ יְֶּלִנ יל יִּתְרפָּת קשיי

 :תֶוָמְלִצ יִפַעְפַע לַעְו יֵבָביֵגמ הָרָמְרַמֲח ינפ
 :הָבז יִתְלַּפְתּו יִפַכְּב סָמָחְאָל לע

 32 * ins 6 6 (ף rou | 0000) 5 1תֶרּומִת vel ותָרומְז cf) 1תֶרּומִּת צ 3ז) | ל 1

Cp 16, 3 7 15% 59 hi | 5 86 6(ס00קףט6זטו) 3 לָמִּת | 35 63 ליבת |  
 ףשָחֶא אל; 1 + (םכ)קּומַא ve 'זחי | 7 * 6 עwpév, 060ףח610; 1 ft יִּנַּפָשַה |
 לל >6; קזקפ ֹותָדֵע 'כ, ג! יִתֲעָר 'כ cf 42,1: 0? ותָעְר 'כ) | 8 * 11 | ל = אסי
 meus; 1 8a et 2 invers? | g *1 8 6 68 נמו | * 6 + ּולְפָנ ויָדּודְג יִצִח
 יִלָע | =? 1 6 £3 םֶחיִניִע ּושְסְלַי יַרָצ | %1 6 8 יִלָע | דס * 41 6 9155 389 ב |

b 6/6565 cf syr cherpo = mucro || דד 16 6369 לוע; ג ירצ 9 ad זז fin frt add | 
 |  cf arab ‘wzf = iuéa | 13. 14 6 omnia vb in plurדמ6 א6עף6 6 12

 יי ₪ 8
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 1002 בויא 1-76

 :יִתָקעוְל םוקָמ יקידלַאְו .יִמָד יִפַכְת-לַא ץֶרָאיצ
 :םיִמורֶמּב יִדָחָשְו יִדַע םיִמָשַבהְגַה הָּתְע"מנ פ

 :יֶניע הָפְלַד לאלא | רָעַר יציִלֶמי
 :ּגהַעְרָל יא" ַּהֹולֲא-םַע רֶבְגָל חכו

 יל םיִרָבְק לבל ימי הָלָבְח יָחּרי 17
 :יניִע לת יםֵתורְּמַהְבו יִדָמָע םיִלָתַה אָל"םֶא

 עת יל" אּוה-ימ מע "נבע אג הָמי
 :םָמֹרְת אָל ןפ"לע .לֶכָׂשַמ ָתְנָפְצ םֶּבִכ"יִכי

 :הָנָכְכִּת ויִנָב יִגיִעְו םיִעַר דיי קֶלֲחָל
 :הָיְהֶא "םיִנָּפְל יתַפתְו םיִמע 'לָשְמל ייִנַגיִצַהְו 6

 לכ ל ייַרְציִו יִניֵע שַעָּבִמ ּהָכִּתַול
nhsררַעְתִי יףנֲח"לע ויק תאז-לע םיִרְׁשִ : 

 :ץֶמֶא ףיקי םִליײרָהְטּו וכְרּד קיִדצ זחא
 :םֶכָח םֶכְב אָצְמֶאדאְלְו אָנ 'ּואָבּו ּובָשָּת יִסֶלָּכ םֶלָאְו

 :יִבְבְל יׁשְרֹוִמ 'ּקְּתַנ ליתז ּורְבָע יִמָיי
 ְָׁשְח"ייִנְפִמ 'בוָרְק רוא יּומיִשָי םוָל הָלְילי

 :יִעּוצְי יתָדפְר ךשחב יִתיֵּב לֹוָאְׁש הוקֲא-םָאיצ
 :הָמַרְל יִתחאו יֵּמֲא התא יִבָא יִתאְרְק תחשלי+

 :הָנָרּוׁשְי ימ יִתְוְקִתְו .יִתְוקִת ּוֵפֲא הָיַאו
 פ | 'תַחָנ רֶפְעְדלע דַחָי-םִא  הָנְדְרִת לָאש יהב

 19 ₪ add || 20 **1 frt יער יִל NY (cf 6 60/אסוז6 pov fj 06ףט6 = אָצמי
 יִעַר | 21 ** 8 רבנכ 'א 'ע םדא-ןב חכוי ול || ל 69 ןֶבַּכ; 1 < 51155 ןיִבּו | 22 8
 ;hic incip cp 17 || ° prps “Bn 14 | 6ק ל, 1 53 | יִמי הָלְּבִח וחּור |

 5 10MSS) 86 וכעדנ) | ary] cf Jes 18,6 (cf 6 pepouevog, Déopar יִּב עו |

 םיִרּורַמַתְבּו ( 3) | ל תזקצ יָניֵע ןָאְלִּת | 31יִנבְרע (3 | ו 1 = 2
 | עָקְתִי דִי יל | 4 06 םַמְרִת | 5 קזקs דיִנָי(?); + 4--5 ג44 | 6 1 6 6 יִנֵניצַּתַו

b 1 6 6%0269 לbלמש | 1 תַפֹמּו | 516 63 םֶהיֵנְפַל | 7 * קזש ירצו |יו 
frt D3 vel 3b | 8 * et ל 6% invers | 10 * 51155 30 D>, frt Var et c 
MSKen 286 1 | b KOr ואבי ; 8--זס add; 11 sequitur 6—7 | 1 * 6 6 6ע) Bpépw) 
formam a םהז || ל conjg 6 6 6 ;ישרומ 00000 cf 6 070% (babyl) marso (syr) 
= funis | 12° 1c 6 AO (tonka, 6% 5 Hier —kav) םיִשֶא velit | ל 1 
crrp ex ,רקזב vel dl רזא (Var) | * 1 יִנָּפמ | 14 °° dl 6 1 BN post 

  [x 3°ידָּמעַה | ל 1 6 6 (א0ז00מ | 16 1c 6 06600יתארק || 15 1 6 6 יתָבֹוטְו
11167%5, sed inest in 8[( nn). 



1-3 8 13 

 :רמאיו יִחָשַה דָדְלַּב ןַעַוי 8
 :רָּבדנ ירֶחַאְו 'וניִבִּת .ןיֶלַמל יצְנִק ןּומיִשתויהְנַא-רַעיי

 יניב ונימְמג .הָמַהְּבַכ ּונְבשָחָ עמ
 :וִמְקְמִמ רצ קתָעַיְ" ץֶרֶא בזעת ךְנעְמלה ייפ ושפנ ףרמי+
 :וָשָא ביִבְׁש ּהֿניחאְָלְו ְּךֲעדְי םיִעָשְר רֹוָא 35

 ְָעְדִי וילֲע ורנו ּולֲהֶאְּב ְךֵׁשְח ראפ
 :ֹותְצע ּוהָביִלָשַתְו ֹונֹוא ידעצ ּורְצַי 7
 :'ִךלַהְתִי הָכְבְש -לַעְו וילנר תֶׁשְרְּב חלש

 :םיִמַצ ויָלְע קזֲחי חַּפ בֶקעְּב זחאיפ
 :ביִתָנ יִלָע ותְדְָּלַמּו ולָבַח ץֶרָאְּב ןּומָט יס

 :ויִלְגרְ והֵלְפֲהְו תוהָלַב ּוהָתַעָּב ביִבְסי
 :ועְלַל ןֹוכְנ דיִאְו נא בַעְריִהְי

 יוָחַמְבמ ולֶָאמ קני :תוְמ רֹוכְּב ריב לאירוע יד לאיי
 ּוהָננ-לע הָרֹי וֶ"ילְּבמ ּולֲהֲאְּב ןְָּׁשִתי :תֹוהלּב ְךֶלמְל והדֲעְצַתְו
 :תיִרָּכָ

 :יִריִצְק למי לַעָמְמּו ּושָבָי ויֵׁשָרָׁש תַחַּתְמי6
 :ץּוחינָפלע ול םש-אלְו ץֶרָאדיִּנִמ דַבָאדּורְכְזוז

 :ּוהְרְנִי לָבִּתְמּו .ּךָשְחלא רֹוֲאַמ ּוהָפְּדְהִי 5
 :ויִרּונְמְּ דיש ןיאו ֹוָמעְּב דכאו ול ןיִנ אל פ

 :רַעָש זחא םיִנֹמְדקְו םיִנרַחֶא מש יומוידלעילפ

 פ  :לָא עדיאל םּוקְמ הֶזְו לע תֹונְְׁשִמ הָלֲא-ְרַא*י
 :רמאיו בֹויִא ןעיוז 9

 :םיִלָמְב יִנְּגּואְכדְתּו יָׁשְפַנ ןּוָיְגִּת הָנָא-דע*
 :יִל"יורְכֶהַּת ּוׁשֹבַת"אָל יִנּומיִלְכִת םיִמָעְּב רֶׂשֲע הז

 Cp 18, 2 ** 41 | * 1 6 6 Dn (ם--כ) | *16 6 ץק | 516 6ןיִבָּפ |*6
1c 8ל  || MSS)ש 49,13. 21; קזספ 03 (3  cf6 ּונְחַנֲאַו | 3 *16 6 ּוניִמְדְנ  

 ְךיִנ-- || 4 5% antea vel postea */, stichus exc | °° 6 ויָדָסִמַמ רה קֶתָּנִי | 1
sed cf684 ב  gMSS6 9 עַשְר | ץ 16 6 (טסגו 59( ּוהַלָשְכִתְו | 8 * 4 6  

app | Ir prps5,15 || 12? 6 6 (6\וצ060מ) לֶלִנִתִ | 9 1 6 8%  etiam Jdc 
=alּוהָפְדַהְו; 6+ חסגגסו | 12 *1 הָיָהִי | *1 ₪ ול ןוָא | 13  velּוהָציִאָהְו  

 je Kor (dupl) יודב ] 14 °° dl (gloss vel Var) | ?6iaasg | 51 'ציו | 15 0
 ev vurri 00109( 173 (cf 15% 43), 1 frt) לָעיְלְּב et antea 6 MSF 155 ןשי

Va?זס, 2  Cpגו תיִליִל | 18 1 והַפ-- 6 והדני | 20 * 6 ֹומיֵלֲע | * 69 זַחֶא |  
 יִנֵנּואֹּכַדְתּו | 3 * 3MSS 'כחת ; 6 ((ח1א6ו006) ורכָת ? cf 6,27 || ל 4/155**" יִב

 7ס*



 1084 : | בויא 1947

 4 :יִתְנּוְשְמ ןיִלָּת יִּתִא יִתיגֶש םֶנָמָאִאְו

 :ייִתָפְרְח יִלָע וחיכותו ּוליִדְִת ילָע יםֶנְמָאדםִא
 :ףיקה יִלָע ודוצמּו יִנָתְוע הֹלָאדיכ ופא-וער5
 :טָּפְׁשִמ ןיִאְ עושא הָנְעֲא אָלְו םָמָח קעֶּצֶא ה

 = ישאר תֶרָמַע רסי טיִשְפה ילָעִמ דובב
 :יִתְוְקִת ץֵעָּכ עפ ּךָלֲאָו ביִבְס יִנָצְתִ
 :ויִרָצַכ ול יִנֵבְׁשְחַיַו וְפַא יִלָע ירחי

 :ייֵלֲהָאל ביִבְס ּונֲחִַו םָּכְרֹּ יִלָע לס ויִדּודנ אָבו דָחְי

 :יִנָממ זירא" יעדיו יקיָחְרַה ילָעמ חַי
 ייִתיַב יִרָגי5 :יָנּוחַכְׁש יֵעָּדיִמּו יבורק' ולְדָחי4

 :םֶהיִניִעְב יִתיִיָה יִרְכנ ינָבָשָחַת רול יֵתֹהְמֲאְו
 :ולָנַחְתֶא יֿפ-ומְּב הָנעי אלו יתארק דב

 יִגְמְב יגל יתנו תשאל הָרז יורי
 :יִבּורְּבַדו הָמּוקֶא יב ּוסַאָמ םיִליִוע-םּניצ

 :יִבדּוכָּפַהָנ יִּתְבַהְאהַזְו  יָדוס יִתְמדלָּכ יָנּובֲעָּת
 :ּיָנָש רעב הׁשְלַמְתֲאָ ימצע יהָקְבְּד *יִרָשְבְבּו יֶרּועְּב>>

 יב הֶעְנג הוליד וכ יער םָת יננֲח נחי
 :ּועָּבְשִת אָל ירְשְּבִמּו לָאֹומְב יִנְפּדִרִת הָמָל

 :ּוקֲחְיְו רפפּב תייק ילמ' ןּובְתָכְו ופא ןתודימ
 :"ּובָצִָי רַב 'דעָל .תֶרפֹעְו לְרַּ"טעּבי

 :םּוקָי רַפָעדלע ןּורָחַאְו יח ילֲאָג יִּתְעְדָי ינֲאְופ
 :ַהְוְלֶא הֶזָחֶא "יִרָשְּבִמּו תאָזּופָקִני "יִרוָע ירָחַאְו*

 ףאר יִניָעְו "יִל-הֶזֶחֶאו"יִנַא רֶׁשֲאילז

 יקַחְב ייל לכ רזאל
 4 6 הָי- | 5 * 4? | ל ;16 6 הָּפְֶחְּב | צז *! רַחיַו | * 16 68 רַצָכ 6

dlc13 *1 6 15* 5 6228 ּוק-- | לל 65 ּורֶזְכַא ;  | add?ז2 *-*  | ing6 ¥  
 5 ךא | 14 **] יִעְדָיִמּו יבורק (קצק יִעַּדַמ 'ק) | 15 = cong 6 ץ 14 ינוחכש |

pps17 1 8 יִתָנֲחַצְו | 20 5 41 | 5 6 הָבְקְר | = 1 ₪ יִּנָשְב יֵרָׂשִּב 4 * | 22  
 ליַא | 23 1 ןּובתכיו | ל-ל 1 רפסב למ וקחיו | << 41 6 65 | 24 * 0 דעל |

cf 1619 | == 1 ftמ0 | 26 *1 ₪ רַחַאְו | *1 ידע oקsל סז ןובצחי | 25 =  
(cf 6 06517 יִדָהָשַמו  || )cf 6 avavtAodv ?) se /200/// prope meיִּתֶא ףקזמ  

 Yap אטְקוטט יִּדָשְמּו) cf 16,19 vel שמדתֶאְו (תֶאְו קז יתא < || 27 ** קז יִנְרשַא
 vel יִניִרְׁשֲא || ? prps לא | < 1 וארי | 4 nonn vb 6אס ?.



19,28—20,19 18 1085 

 :יָב"אָצְמַנ רָבְר ׁשֶרָׂשְו ֹוָליףתְָרָג"המ ּורְמאְת יי
 יבָרָח תנוע יהָמֲח"יִּכי | בֶרָח"יַנְפִמ ו םֶכָכ ורמי

 ס  ,:"ףןיִרש 'ןּועְרִת ןעַמְל"
 :רַמאיו יִתָמֲעַּנַה רַפּוצ ןעיוי 0

 :יב יִשּוָח' רובעבו נובי יִפַעָש ןכָל*
 :ינגעי יָתָניִּמ 'חּורו עָמשֶא יִתְמְלְּכ רְסּומ

 :ץֶרָאְדיִלַע םֶדֶא 'םיִׂש יּנִמ  דָעְיִּנִמ ָתְעַדְי "תאָוה+
 :ענָר"יֵרֲע ףֶנָח תָחְמְשְו ביִרְקִמ םיִעָשְר תַנָנִר יב

 :עיגי בַעָל ושאר ֹוָאיִׂש םִימָׁשַל הָלְעְידא
 :יאא ּוָרָמאָי ויָאר דָבאי חצגל ולְלָנֶב

 :הָליֵל ןֹויְזֲחְּכ ידו יוהָאְצַמְי אלו ףּועְי םולחַכ
 :ֹוָמֹוקְמ *ּונָרּושת דוע-אלו ףיסות אָלְו ּוָפְזָש ןיעפי

 :ֹונֹוא הָנְבְׁשְּת ליי םיִלַד יּוִצַרְי ויָנְּבוסי
 :בָּכְׁשִּת רַפְעדלַע ומַעְו ומולע ואל ויתומְצַעַי

 :ונושל תַחֶּת הָנְכיִחְבי הֵעְר ויִפָּב קיִּתַמַּת-םָאי>
 :וָּכָח ּךותְּב הָנעְנַמ הָנבַזעי אָלְו ָהיֶלָע לֵמְחַי

 ובר םיִגְַּפ תרורְמ ּךְַהנ ויִעַמְּב ומָחלי
 :לֶא ּונְׁשְרי ֹונֲמְּבִמ ּונָאקְו עלְּב ליָתי

 :הָעפָא ןּוׁשְל ּוהָּנְרַהָּת קני םיגְתְּפ"ׁשאָרי6
 :הֶאְמִחְו ׁשֵבְּ ילֲח5 ירה תֹונלפְב אָרְדלַא יז

 :'סלעי אָלְו תרומת ליַחְכי יעלבי אלו לעני יביִשָמי

 והגב אָלְו ל תב יל יְִָע ץצרכפ
crrp; 6 00006 rip 60" 1%06% !ב | 20 *5  lc ca IooMSS28  

add? |הָמַה | =  psקז or;אֹובָּת םיִלְנע 'ח-יכ ? | ל 9  = eee 

et 6% ||ןידש, 0 ןודש, 6 ןיּדָש; זק יבש 66  kaossy6 ןּועדי | *  rMS3  
 Cp 20, 2 * 6 ןַכ אל | ל קזז5 יִנּוביָהרִי | < :ם5 תאז ו ןַּכ | 1 6 יִּבָל שָחְר|
 331 חַכוהְו | 6 . הָניִּבִמ (= (ne intelligentia || *1 'ַעְה | 4 16 9

 6 אֹלַה | * 41? | 6 קז ֹותֵאְׂש | 8 *1 6 639 אָצְמְנ | * 1 ₪ 6 6380 דיו |
 v g <6%8( dl || *1 'שי | v זס crrp et Var vel gloss adv 19 6 18 | * 6 צרי

vir sequitur | (וביִשי (et posteaויָדָליִ  eםֶהיִדיְו ץ ? )Niph) | ? prps39 וצרי  

 8—6 | 17 1 רה!( et conjg c 'נלפב | 18 * 6 אְוָׁשִל; קזק  ּךֵׁשָמ | "1
(cf 6*ליַחְּ  NY..s145 עיִני) ||  קקפ 0) גילבי | 1 + סעל  ip (MSKen 

uf fructum . . [arboris cuius-6א07070706)  dudonrog,טטח6ק 01012706 \ 

dam], gui mandi non potest vel potius ;סלעי אל ויתדּומַח ליֵחְּב ca soMSS 

 ליחב | זָפ * בע; 1 ₪ ערז 229 | * 1 + 6 9 ּוהְנְב. 3



  20,20—21,1rבויא | 1086

 :יטלמְי אָל 'ורומחב | וְנְטַבְּב ןלָׁש עָָייאָלו יב
 :ובּוט 'ליחְיאְל ןפילע | וָלְכֶאָל דיִרָשְךיִאיי
 :ּונָאְבְּת לע דָיְלּכ ול רָצְי ֹוקְפַש תֹואָלְמְּבי

 ומיִלָע רַמְמְִו וָּפַא ןֹוָרֲח ּוְב"חַלְׁשִי וֹנְטב אָלַמְל ו ָהְי
 :ֹוְמּותְלִּב) | :הָׁשּוחְנ תַׁשְק.ּוהֿפְלְחַּת .לזְּב קֶשּגִמ רבי

 ותְרְרְפִמ קֶרֶבּו יִהָננִמ אציו ְלָׁשייפ
 רינּופְצל ןּומָט שחל :םיִמַא וָלָע יּדלֲה

 :ולָהֶאְּב דיִרָש 'עְרָי 'חַּפנ"אְל שא יּוהְלְכֲאְ
 :ול הָמָמוקְתִמ ץֶרָאְו ינוע םיִמָש כנה

 :ֹוּפַא םֹויּב 'תורָגַנ ֹותיֵּב 'לּוָבַי לג

 ס | לֶאָמ "וָרְמִא תַלֲחֹנְו םיִהלֶאְמ עָשְר םָרֲאקְלַחהָז=פ
 :רמאיַו בויִא ןַעָיָנוי 1

 :םֶכיִתְמּוחְנִּת תאֹוהיִהְתּו יִתָלַמ עומַש ּוָעָמָש

 :גיִעְלת יִרְבּד רֶחַאְו רבא יִכְנֶאְו יִנּואָשַ
 .:יחּור רַצְקְתִראָל עּודמםאְו יָחיש םֶדֶאְל יֿכנֲאָה*

 :הָפילע ד ּומיִׂשְו ּומׁשָהְו יָלֲאְנָפ
 :תּוצְלּפ יִרָשְּב זחֶאְו יִּתְלֲהְבִנְו יִּתְרְבְזִאְו

 :לָיָח ּורְבָג"םנ ּוקְתָע .ּויְחְי םיִעָשְר עומד
 :םֶהיֵניעְל םָיֵאָצֲאָצְו םָמִע םֵהיֵגְפל ןֹוָכְנ עזי
 :םָהיֵלֲע ַולֲא טָבָשאלְו דַחָּפִמ םוָלָש םֶהיֵתָּב

 :לָּכְׁשִת אָלְו "ּותְרַפ טלפְּת לָעְגִי אָלְו רֵּבַע יוָרוׁשיס

 :ןודקרי םֶהיִדְליַו םָהיֵליִנְע ןאצב ּוחְלשְיי
 20 351 0% 6 6 (00ד00 0שדמק(6 ד0% 0ח0קאסטסש) ובּוטְל al) ולָש) עֶׁשְי

 al) ונמטמּב) || ל 1 ₪ וָד-- | < 1 6 036 wלַפי | 2ז * 8 ּולְביִל,1לָהֶאְל ? | ל 6
dl]22 1 6 69 למ{; 5 לוע | 23 = 6 6%%)  || (avenger) AD? v 21 dl (ada) 

 ל קrקפ ? הוהי || < 6 םיִלְבַחא קזקפ םָחַפ, ֹותָמֲח et( גם ויָלֲע) | 25 **1 6 6
 הגמ (עז = 2/) ףָלָש אָצִיַו; צ 24 חרבי -- 25 ותררממ 364 | ? 1c 6ֵט
 ּוכְלַהָי | 26 * dl c 6 ןופצ (Var( 6.1 ול || ל 1 6 לג155 6964 'ִכאּת | 1 הָחָפְנ

cf 18,5 |ביִבָש  et posteaעדי)  prps Vr; 1 frt JT. (15MSSהָחָּפְנ| 5  vel 
 28 *1 6 6 bial (cf 155% ל( || ל 6 יִלְּב; 1 ₪ ל: שש || © 1 ft ותא רנו,

fnןָא(; 1  )a6 ונוא; קזק5 !נוא  ? | (עg) a!קזקפ תַרְכָנ, ? תֶרַעְגִמ | 29 5  

 (לָאדםַע) (הָר=) ארומ (9//00) || Cp 21, 21 c 6864 םכתמ— | 3 16 69
dl 6 65 | 9 1 frt 6 6)9(0 ib |6 8 רַמאַה | 8  ft4 1  | (אל antea6 ) --ונ 

rr 20 —W\; conjgv8cvir.זס *1 6 69 םֶר-- || ל 1 םֶת-- |  
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 :בגּוע לֵקְל ּוחָמְׂשִיְו רוָנַכְו ףַתָּכ ואש
 :רּתַחִי לֹוָאְׁש יעגרְבּו םֵהיַמְי בוטָב ללב

 :ּונָצָפַח אֶל ְּךיֶכָרְל תַעְדְו .ּונָממ רוס לַאְל ּוְרְמאיַוי+
 :ֹוְב"עַנפִנ יִּכ ליונ-הַמ ּונְדְבַעְגיִּכ יֵּרְׁש-הַמיפ

 :ייְִּמ הָקחַר םיֵעׁשְר תצע בוט םב 'אל היי
 םֶריִא ֹומַלְע אָכְיְו ּךֶעָדִי םיִעָשְררְנו הָמּכז

 :'ָּפַאְּב יקלַתְי םיִלָבֲח
 :הָפּוס ּותְבְנְּנ ץמְכּו חּוָריִנְפל ןְבָתְּכ ּויָהְיי

 :עֶריְו ולא םלשו וא ויָנָבְלּפְצי הלא
 :הָּתְשְי יִּבַש תָמַחַמּו דיפ ונע ּואָרו>>

 :ּוצָצִח ויָשְדָח רַּפְסַמּו .ויִרָחֶא ָּתיִבְּב ֹוצְָח"הַמ יב
 :טֹוְפְׁשִי "םיִמָר אּוהְו תַעָּבְדידָמְלְי לָאְלַהְי

 :לויִלָשְו נאש ב וָמְּת םֶצָעְּב תּומָי הוי
 :הָקְׁשִי ויָתֹומְצִע ַחְמּו "טבח ּוָאָלָמ לויניִטע 4

 :הָבוּּב לכָא-אָלְו .הָרָמ ׁשֶפָגְּב תמי הווי
 :םָהיֵלֲע הָּתַכְּת הָמְרְו ּובְָּׁשִי רפָע"לַע דַחַי5

 ּוסָמֲחּת יִלָע תומְזְמּו םֶכיֵתובְׁשְחמ יּתְעְַי ןהיל
 ּ:םיִעְׁשְר תֹונְכְשִמולָהֲא היַאְו ביָדָניִתיִב היא ּורְמאְ יב

 ּורּכְנְת אָל םתֶאְו ְּךְרָד ירְבֹוֲע םֶתְלִאְש אָלֲהפ
 :"נלָבּוי 'תחְבע יםיְל עֶר ּךֶׂשֲחי ידיא םנלי יב

 :וֶלדְלשְי יָמ הָׂשָע-אּוהְו ֹוְכְרַד וינָפ"לַע דָנומי
 :ירָפְסִמ ןיִא] : דוקְשִי שיִדּנדלַע ו לָבּוי תֹוָרָבְקִל אּוהְו

 ויִפְפְלּז ְךוָׁשְמִי םֶרָאלָּכ ויָרֲחַאְו - לח יִבְנְר ול ּוקְתָמּ
 ס | ילַעָמְ"ראָשְנ םֶפיִתְבּושְתּו לֶבָה יִנּומַחְנִת יאו

r2 1 6 ca 30MSS 6364 ב' || 13 *16 Q Vrs iQ; א ּולבי | ל =6 א 
 | ממ  | 14 Orתחנ)  (aתחי Q: | > 16 )6(59689ר6 6; vel | yAע0ח₪006

16 == dlc 6 אל vell אלה | ל 1 6 6 ּונָמַמ = 0/ eo | 17 5 6 (EEovgw 001066( 

opin; 1? 4 | ל /,stich exc? | 1 .לא | 20 6ח vpag.; prps 1דיִּפ, ודיִא | 

 2ז 1 ft ּוצְרִח cf 14,5 | 22 * prps דלי | * 4155 6 'ך; קז5 ? הָיִמְר | 23 *1
dr. ypagp.; 6 Téa dé EyKata;6 25155 י 1 24 3  dl6 'אש || <  c 

 prps וימטע שש | ל 1 ft 6 689 aN cf* | 271? inn, al ושפָחִת |
 28 6+ dl 6 MSKeesy | 30°l'N יב nisi 1 eer דיֵאַמ 1 ל 1 םויב 68

‘ct 30% ] 14 | בז 1  = * et anteaלָכּוי  velּותְרְבַע ? | %1 לצי  = | % cf 
)a48(.וילעו | 33 == 81  



 1088 = :בויא .. 22,125

 :רמאיָו יֵגָמַּתַה ופיִלֲא ןעיר + 22
 :ליִּכְשִמ "ּומיִלָע ןָכְסְדיכ :יָבְְָּכְסְ לֵאָלַה>

 ְחיֵכָרָּר םָּתַתְיִּכ עַצָּביַאְ קָּרצִת יִּ ינשל ץפֲחַה
 :טְָׁשַמַּב + ךמַע אּובְי ףחכי ּךְתֶאְריִמָה 4

 :ךיִתנועל ץקןיִאְו הבר ךתעַר אלה
 :טיִשְפַּת םימּורע יָרְנִּו .םָגח ְּךיָחַא לָּבְחַתְִ

 :םָחָל"ענֶמְּת בַעָרמֹו הָקְׁשַּת ףָיָע םומְדאלז
 :ּהָּב בָשַי םיִנָפ אּושְכּו ץֶרָאָה ֹוָל עורֶז שיאו

 :ַאָכְדי םיִמתי תוער םקיר ָתְחַלָש תונָמְלָאפ
 :םִאָתַּפ דַחַּפ לַהֹבי םיִחַּפ ּךיִתוביִבְס ןֶּבז לע

 ָפכְּת םִיִמ'תעָפְׁשְו 'הָאְרתדאל יִּדָשָחְדואייי
 ּּמָרִיַּכ םיִבָכֹוּכ שאר" 'הַאְרּו םִיָמָש יַּבּנ ַהֹולָא-אלָהַי
 :טּפְׁשִ לפרע דַעְבַה לֶא עדיההמ ּתְרַמָאְו 3

 :ךלהֶתַי םימש גּוְו הָאְי אלו לְירַתְ םיֵבעי
 :ןְנָאיִתְמ ּוכְרַּד רשא רומשִּת םֶלוע חַרָאַהי5

 :םֶדּוסְי קצוי רֶהָּנ תעדאלו ְמְמְקרְׁשֲא 5
 :ומל יש לַעְפַיהַמו ּונְמִמ רוס לאל םיִרְמָאָה יל

 מ הָקֲחַר םיעׁשְר תצעו במ םֶהיִתְב אלמ אוֲהְו
 :ֹומָכ"נעֶלִי יֵקָנְו ּוחֲמְׂשִיְו םיקיִדַצ ּוָאְרִיו

 ׁשֲא הָלְכָא םֶרְתִיַו ֹונָמיק דֶחָּכִנ אָליבֲאפ
 :הָבֹוט יֵּדָתָאּובָּת םָהָּב יםָלְשּו ֹוָמע אָג"ְכְסַהי

 ְָבָבְלְּב ויִרְמִא םיִׂשָו הָרּוּת ויָּפִמ אָנְחקי
 ְָקֲהֲאַמ הָכְוע קיִחְרִּת הָנָבִת ירׁש-רַע בּׁשְתֲא*
 :ריפוא םיָלָחְנ ירּוצְבּו רֶצָּב רפְע-לעײיתיִׁשְו

 :ְּךָל תֹופְעֹות ףֶסָכְו ּךֵרָצְּב ירש הָיָה
dittogr) | 9 1c 6864 NTA]תעד || * 1 6 $ ויָלָע (מ  Cp 22, 2° MSKe= 

 זס 1 'בָיו | נצ ** 16 6 ְךֵׁשָח (ףנרוא; 5 ךשח יא | ל-* ? קת ףָלָהָאְל | * קז
 ₪ תַבְכֶש cf 6 | 12 *1 ₪ 6 8 הבנה | ל 16 65 הָאְרִי צ6 הָאְרְו | 6
 םיִריִּבַּכ שאד; v 12 406 ? || 16 1 6 ca 20155 6 אלְב | 17 1c 8 ּונְל | 18 1 6

3N] et postea |W] |21,14--16) || 1פ 1 6 6  v 178 dl (add ex6 ּונָמַמנ  

al Dppי (cf OSEV) et antea 4 |וניִמְק;  et postea6 65 ּודָחְכָנ  l ‘ft20  

 גז * pזקs םֵלָׁשַהְו || * 1 6 184155 6380 ובת; ai ּךאובת | 23 1 6 6 הָנֲעַתְו
ca 651195 0360 ?(ל  || [ּתש prpsתישי;  ¥ vel pl] | 24 * 10155 Or 

 רוצכו ; קrקפ רַצְבּו | 25 ;dub 5 ריפואו ךתרות, תֹופָמֹוט )?(.
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 :ךיִָּפ ַהֹוֵלָאלֶא אָּׂשַתְר :ָנַעְתִּת יִהשלע זָאו5ֿ
 :םֵלְׁשְת ְּךיָרָדְנּו ְךעָמְׁשְִו ויָלֲא ריתְעַתז

 :רֹוא הנ ףיִפְרְלַעְו ךָל םֶהְָו רָמָאדרְַנַתְו*
 :'עָשוי םִיָיע חַשְו יִהָוּג רָמאָּתַו ּוליִּפָש היי

 ס  'ִדיִפּכ רֶבְּב 'טלְמְנְו .יִקָניֶא טלַמְונ
 :רמאיַו בויא ןעיוי 3

 :יִתָחְנַאְדלַע הָרְבָּכ ידי יִמְש יֵרְמ םויַהדםַג

 :ותְנְּתִרע אבא ּוהָאְצְמְאְו יעדי ןּתיְמי
 :תִחְכּות אָלַמַא יִּפּו טָּפְשִמ ויִנָפֶל הָכְרֲעֲאּ

 = ליל רַמאָודהַמ הָניִָאְו .יִנַָעְי םיִלָמ הָעְדא
 :יּב 'םֶשָי אּוה-ְדַא יאל יִדָּמִע ביִרָי חָכ"בָרְּבַה

 ימת תַצַבְל הָמְלַפַאְ מע *חכונ רֶׁשֵי "םשל

wowsא אלו ןימי יפטעי .חאראלו יותשעּב  
 :אַצֲא בֶהֶנּכ יִנֹנָחַּב "יָדָמַע ְךֵרְּדי עדי עַדָיד יב

 :טָאזאלו ִתְרְמְש וכד יִלְגִר הֲָחֲא ורְׁשֲב
 :ויפייַרְמַא יִתְנַפֶע "קֶחִמ שיִמָא 'אָלְו ויָתָפִש יִתָוָצַמי

 :שעיו הָתְוא ּוׁשְפנָו :ּוָביִשְי יִמּו דָחֶאְב אּוָהְו 5
 :"וָמָע תֹוְַּר הָנֲהָכְו "יקֶח יםיִלָׁשִי יב

 :ּונָמִמ רֵחּפֶאְו ןגוּבְתֶא לְֶּבָא ויִנְפִמ ןּבלַעי5
 :יִנָיהְבַה יּׁשְו :יִבַל ךִרַה לַאְו

 :לָפָאהָסּכ 'יִנָפַמּו ךֶשָחיִנָּפִמ יִּתַמְצְג אֶל
26 frt 6 69 dl; v 26 conjg c 23; v24—25 add vel trsp ante 23 || 29 * * crrp; 

| 5+ )a1 הָוָּג רָמִא) הָאְנְו םֶרדתֶא ליִּפִׁשַה | ? 3ט עשוי | 30 *1 6 0 תַא ve 
Wאי; prps ;לא al NINN et antea ND: | ל 6 'טֶלָּמְתַו | < 16 80 ויַָּּכ | 
Cp 23, 2 ** 6 = ;(א 65 ידמ) יתעדי םג ?; קזקפ םֶנָמָא | * 6 יִדיִמ 1 ? 

 | ויִתְעְדְי | 6 *1 אָל  | 3 dlc 5% 5 3, MSK=9sיש | 516 68 ודָי
 ל ins ? 1בָל | 7 *16 4155 9 םֶש | ל 1 68 חכונו | 516 69 יִמִע | 6
 8155 630 יש | 8 0+* 6 יִנָניִאְו, 0:5 = 4 | 9 * 16 3 (ןיִּתָשְקְּב |" =
 הֶזָחֶא (גהָז--כ | 686 ֵעֲא | = ּוהַאְרֶא (5); צ 8--9 (9 >6%%) 61 (406) ||
 זס **1 6 5 יִדָמַעְו יִּכְרַּד | 12 * 1 cf( 69) 'ֹצַמַמ | ל 41 ן 6 1455 6% | 1

crrp; <6 et dl ? vel postש 132,13 | 14 **  cf6 6% יִקֲחְּב | :3 1 רַחְב  
 ?v 17 trsp | ל prps (כ | 5 8 שא | 5 ָפ pn | זָד 3 61 6 5% 6 |

 ל 1 נפו.



 1090 = .בויא < 24,1--6

 :'יִמָי זחא 'וָעְיִו םיִתַע ּנּפְָנהיאָל יִּדָשָמ עּודמי 4
 :רעֶריו ול רֶדְע 'וניָׂשי תלּובְניי

 :הָנַמְלִא רוש ּולְּבְחַי ּונָהְנִי םיַמּותְי רומח

 :ץֶרָא-יוֿנע ּואְּבִח דַחָי ְּךרָּנִמ םיִניִבָא וי
 םֶלָעַּפְּב ּואְצָי רָּבְדִמַּב ו םיִאָרּפ ףןָה

 :םיִרְעגל 'םֶחָל ל הברע ףֶרֶטְל יִרֲחְׁשְמ
 :ּושֶקלי עשר םֶרָכְו יריצקי יוליִלּב הָדָשָב

 :הָרָקּב תב ןיִאְו ׁשּובל יְִּבַמ וניל םורע
 :רּוצוקְּבִח הָמְחַ יְִּבַמּו ּובֲמְרִי םיָרְה םֶרָּנמ*

 :ּולְְּחִי יָנֲעֹילֲעְו םֹוָתָי ידָשִמ ּולְזנִיַפ
 ירָמְע ּואְׂשִנ םיִבֲעְרֹי שּבָל יִלָּב ּוכְלַה םֹוָרָעי

 :ראָמצִיו ּוכְרָד םיִבְקִי ריָהְצִי 'םֶתְרּושךןיִבייי
 ַעּושְּת יםיִלָלַח-שָפְנְו 'ּוקָאְנִי ו יםיִתָמ ריִעָמי>
 ;ּי'הָלָפִּת יםיִשְיאְל הלא

 ויד ּוריכַהאְל רוָא יִלְּב ּיָההָמַהי
 :ויָתְביִתְנִּב ּובָשַי אְָ

 'ויבָאְו יִנָע'ַלֶמקְי חצור םּוָי ירואָלי+
 :'בָנַנְכ יָהְיי הָלילבּו

 ןיָע יִנְּוׁשְתאְל רמאל ףָשָּג הָרֶמַׁשוףַאנ ןעְויי
 :םיִשָי םיִנָּפ רָתָפָו
 :רוא ּועְָדְידאל ומָל-ּומְּתִח םַמוי םיִּתַב ּךָשחַּב רֶתְח

 Cp 24, ז 5 dlc 2155 6 | ל 0 ויִעְד: ₪ ועדי ve ועו | 51 ₪ ומי |
 2 * 6 antea (606066) םיִעָר, quod frt 1 pr ועדיו צ 1; 9 )272( הָמַה cf וימי צ 1

Occ OrX3, 6 וערו,1? 4 | 4 0230 < > | (cf etiam v 5 et 13( | * = ia: 
 יונע, 6 Or יינַע | 5 * 65 ּךַה, 0 קל guasz || ל 1 ft 6 71155 £00 'פל | <
 (םֶחְלְל א ג אל | % prps (?) 'עננל; 15+ םיִבְעְרְל | 6 *1 6 6 (ח6 ₪ק00) ליִלָּ

post v 6||7 אלילב) || * א ּוריצקי, 0 ורוצקי || < 1 רשע; וזפס צ 10--11  (MSF 
 ב ןילי dl 7a vel 108 (Var) | 9 3 1 6 6 (6ח6 (uaorod מ |

 . | לעו, vg Var ad v 2--3 | ץ 10 66 זז trsp postv6 || rr *% Var ad הדשב

 וריצקי ולילב + 6? | ל 155 םִיַת- | 1 ₪: ואָּמַנִו | 12 *1 6 6 םיִּתָבּו; ג! 6
 1539 $ Dnמ || ל 1 6 6 (6606גגסודס) NIP} cf ]סמ 2,11 | lc 6 םיללע |

tobrwv érickorv od reroinrat ||  prps yDW: | ‘1ד(  bid8-5 6/00706 56  
 frt 6 2MSS $)6 ?( לת | 13 MSs 6 iוכְלֵי, 455 ע ּובּושי | 14 1 ברעל |

Jc $ DAN vel antea inn | * insל-ל תצקפ ? ֹורָצְו זביא ן=ויג ָךֵּלַהי | 16 *  
 ₪+:ןךחי יִּכ 65 צ 7.



21,4 IOB 109: 

 :'תֶוָמְלצ יתוקְלַּב יריכיייִּכ תֶוָמְלַצ ומ ירָקְּבווְְחַי יב
 *םִיָמיִנָפִלַע" ו אּוָה דלק

 :'םיִמְרּכ רד יהנְפי-אְל* ץֶרָאְּב "םֶתְקְלַח לֶלְקֶת
 :*ראַטַח לאש" גְלָשימימ *ּולַזְנִי םח-םנ היִציפ

 רכזו"אל רוע 'הָמְר יומו הָתכשִ>
 :הָכְוע ץֶעָּכ רֵבׁשִתו

 :ביִטְיְי אֵל הָנֶמְלַאְו רֶלַת אֵל הָרְקִע הַעֹריי
 וחְכָּב יםיִריִּבַא ְךָׁשְמּו>י

 ףַעָשְיְו 'חַמָבָכ ל-ךֶּתוצג :ףייחּב ןיִמַאנחאלָו 'םּוקנ
 :"םֶהיִכְרִּדלַע ּוהיניֲעְוי
 ופי .לָּכַּכ 'ּוכְמֶהְו יּונָניֵאְוו טעְמ ומור
 :לֲמי תֶלָּבִׁש ׁשאָרְבּו
 ס = ויִתְלַמ 'לאְל יםֵׂשְִו יִנביִזכְי יִמ ֹופֲא אלמא

 :רַמאיו ייֵחְׁשַה ַהְלּב ןעיו 5

 :ויָמורְמּב םולש השע מע דַחְפְנ לשמה
 :ּוהָרוא םּוְָנ"אְל יִמדלעְו וידּודְנִל רָּפְסִמ שיָחּ

 :הָׁשֲא דּוְלַי הָתְזִידהַמּו לֶאםָע שונא קּדְצִיהַמּו+

 :יָניעְב ּוכז"אל םיִבָכוְכְו 'ליָהַאְו אָלְו רייע ןה
 ס  :הָעְלִּּת םֶלֶאְְֶבּו הָּמְר שונָאְדיִּכ ףא5
 :רמאיַו בויא ןעיני 6

 :זעדאל עוָרָז תְעַשוה תָכאַלְלָתְרָוְע"הַמ*
 :ָתְעָדּוה בָָל הָיִשְתְו הָמְכָח אָלְל תְצַעְיִהַמִ

 ָדָּמִמ הָאְצָי יִמתַמָשַנְו ןיִלִמ ּתַדַגַה יִמדתֶא+
vel sim || 18 = crrp;ז7 *16 3ּורְקָּב | צ ןּור- | 4 תוכיִלַה | 1 המ  

 conjg cv 17? | 5 1 ₪ ולק || << prps 6) םַמזי יִנָפְל | %1 ? ות=- | << קזפפ @
 הָנְפְסַאָי | = 41 ? cf <<; ג1 םֶמְרַּכ ךֶרד ₪ << = 4 | זס * קזק ? ָהּולְזְגִי 4
 1865 | 5 al? | © prps ותָחָי | 20 **1 ומקמ בחר | ל 1 המָר | 21 1 6 1 ערה
 )= 6 otk 60 (6ח01ףס6שצ ?) | 22 * 1 6 6 {Andre םידבא | ל 15+ קַֿפי|

 516 3MSS 62% ויחְּב | 23 51 6 6 (ןוס\0אוט066 ?( PR! vel הָכְּבִי | ל
 6 חַטְבִי אל | < 6 םֶלָשְיְו 1? 41 | 9-5 crrp; 6 (GAA 6060 vécw) היהי יִנָעו
 ויכרדדלע ? | 24 *1 6 6 ומור | * 0 םָניֵאְו | <1 6 6 ָךַמְהְו | 16 6 ַחְלַמְכ |
 = 15% 223 ןוצבקי; 1 ץפקי, קזקפ ףטקי | '1 לָּמִי | 25 *1 51 6 255% םיִשיו ]

Ex toto cp 24 v25 reliquiae orationis Iobi?|ןיאְל.  prpsל 2155 2תָט לאל  

 0 das MSKen 196 יא | 3 16 6 IQ (&edpa rap’ abrod)רN || 5 *6 דַעָי |
6AEY bT] | Cp 26, 3 1 ₪1 7.ל 1 6 א[5* 49  



 1002 = :בויא 27,12—26,5

 :םָהיֵנְכְשְו םִיֿמ 'תַחְּתִמ יולָגֹוחְי םיִאָפְרָה
 :ןודבאק תּוסּכ ןיִאְו ְָּגִנ לאש רָע

 :הָמיִלְּב"לע ץֶרָא הָלְת ּוהָת"לע ןֹופְצ הָטנז
 :םָּתְחַּת ןֵגע עֶקְבניאָלְו ויִבָעְּב םיִמ רַרצ*

 :ֹונָנע ויָלְע 'זשְרפ 'הָפַכדייִנָּפ זחא
 ךָשֶת"סִע רֹוָא תיִלְכַּת-דע םִיָמ"ינְפ"לַע ינָחיקחייפ

 :ותְרַעַגִמ ּוהָמְתִיְו ּופָפורִי םִיַמָׁש יֵדּומעיי
 בֵהָר ץַחָמ ּותָנְבותְב יםיַה עֶגְד ֹותכְּביל

 ְַרְּב שָחָנ וו! הָללְח "יהָרפַׁש םִיָמׁש חורב
 ְּ"עֶמְׁשִג רֶבָּד ץמשהמּו  יוָכְרְּד תוצק והָלֲאְָהיי

 ס = "ףָנּּבְתַי יִמ 'רָתרּובְּג םערְו
 :ירמאיו ּולָׁשְמ תֶאָש בא ףָסיוו לל

 :יׁשְפַנ רֶמַה יֿנשְו יִטְּפְׁשִמ ריִסַה לאח
 :ִפַאְּב ַהוָלֲא חּורְו יב יָתָמְׁשַנ דֹוע"לְכִכ

 :הָיִמְר הָגָהְִא ינושלּו הָלְוע יִתָּפְׂש הָנְרְּבדתסַאּ
 ros ָתָּמִּת היל עננָארע יםָכַתַא קיֵּדצַאדםַא* יל הָליִלֲח5

 לע ימְמוקְתמּו יֵביֲא עֶׁשְרב יָת
 :וׁשְפַנ הֹולֲא 'לָשַי יִּכ יֵעֵצְבִי כ" ףנֲח תֶנְקִּת"הַמ יֵּ

 :הָרָצ ויָלְע אובְתְיִכ לֶאֹועָמְׁשִי ֹותָקְעַצִהַ
 :'תעדלכְּבי יֵּתֹולֲא ארקי :ָנעֶתְי יֵּרְׁש"לַע-ַאיפ

 :דַחַכַא אל ישע רֶׁשֲא לַא-דִיְב םֶבְתֶא הָרוא יי
 :ּולָּבַהֶּת לָבַה הז- הָמָלְו םָתיִזֲח םֶכְלּ םּתַא ןָהי

5 * prps ול ולוח | * prps ;ותחיו al כמ כז 'כשו ; v (א)*5--זז >6 | 9 1 
  || 5 forma mixta ex IVDהאָסְכ =  vel fogאָסְכ  1 6 ca 70155 084"נפ | ל

et שרפ (1 שרפ) | זס **[1 6 86 an קח cf Prv 827 | ל prps דעָי | 2 * 8 
 0016ע) a 56 0000000 dedoikacwwק || 13 6 )\eéi0םִיַּב רעֶג | ?10 ֹותָנּובְתְבּו

 ְהְרְעש 'ש יֵתיִרְּב | ל ןּורְּפַׁש | 14 * א0 וּכְרַּ 058 ויָכָרְּד | * 562509 ֹותָרּובנ;
Q --ויִתר || > 64+ ordre )הסוס || 9-9 add; prb cp 26 ex oratione Bildadi et 
frt 26,2—4 ante et 26,5--14 post 25,2—6 trsp | Cp 27,1°°l'N\ בויא ןעיו 

cf cp 26 || 4 1 6 roMSS הָּמ | 5 *> >5 || ל' >MSKen® 6 et frt dl; trsp v 3 
post v 5? || 6 * 11155 6080 הָּפְרֶא || * 1 fit ףֵרָחי; קזק רֶפְחָי | 8 **1 

 'לאדלַא  6 gMSSKen 3('א)ל אֵׂשִי; 1 לֶאְשִי | זס  | * 63)פס et 41 )glעַצַבִי יכ
vel 6 6 ויָלֲא | 1 6 6 6 3) ולדרֶתַעַי | זז 1 זז "המ תא 61 6): ץ 26 eז 
12 restant ex oratione 1001, v 7—Ir, 13—23 prb ex oratione Zophari. 



27 ,3 8 1093 

 :ּוחְקַי יּדשִמ 'םיִציִרְע תלחנו  'לֶאדםַע"עָשְר יטָדֲאקֶלַחֲהָזי
 :םֶחָלדּועְּבְשְי אָל ויֵטְצֲאָצְו בֶרָחֹומְל ויָנָב ּונְדםֲאיצ
 :הָניָכְבִת אָל ריָתֹנָמְלַא\ ּורָבָקִ 'תֶוָּמּב יויִדיִרָשי

 :שּוָּבְלַמ ןיִכָי רָמחַכְו ףסּכ רָפְעְכ רָּכְצײםָאי6
 :קלחי יִקְנ ףכְ ׁשָּבְלִי קיִּרַצְו ןיִכָיַוז

 :רצנ הֵׂשֲע הָּכְסְכּו ֹוְתיֵּב ׁשֵעְכ הָנְּבִא
 :ּונְניִאְו חְקּפ ויָניִע ףסָאָי אָלְו בֵכְׁשִי ,ריִׁשָעיפ

 :הָפּוס ּוּתַבְנִ הלל תֹוָהְלַּב םִימַכ ּוהָגיִׂשַּת>
 :ומְקַמַמ ּוהרעשיו ְּךְלִיְו םיִדְק ּוהֲאְׂשִיי

 :חַרְבַי ַחוְרַּב ודימ לֶמֲִ אָלְו ויִלָע ְּךְלְׁשיו=-

 מממ ויל יקְׁשְִו ומיפכ ומילֲע משי
 :ּוקְלָי בֵהנַל םוקָמּו אצומ סל שי יֶּכ 8
 :הָשּוחְנ קוצי ןָבָאְו חָּקִ רֶפְעִמ לרבי

 9 לַפֲָא א רקוח יאּוה תיל" של םָשְו מ

 :שארמכ הנ הית חלי הנ ראי
 ול בָהָז תַלְפַעְו ָהֶיְנְבַא ריִּפְסוקֶמ

 :הָיַא ןיע ּותַפְזָש אָלְו טיָע עָרְודאָל ביִתָג
 :לַחְש ויְלָע הָרָעְאְל ץַחָׁש"ינְב ּוהּוכיִרְדְה"דאְל *

 :םיִרָה שֶרָשִמ ּךָפָה ֹוָדי חֶלָש ׁשיִמְלַחַב
 :וָניֵע הָתַאָר רֶקילְכְו עקב םיָראָי תֹורּוצּבט

 פ  רוָא א; 'הָמְלעְתו 'שבִח תָֹרהְנ ייֵכְּכַמי
 :הָניִּב םוָקְמ הו יִאְו אמִּת ןיִאְמ הָמָכָתַהְו יי

 :םייחה ץֶרָאְּב אָצְמִת אָלְו ּהָּכְרָע ׁשֹונֲא עְדְיראְל
 13 55% 4 | ל* 1? bמ (ע dittogr?) | * 1 yy (ם dittogr) et חקי |

et posteaאל | 51 6 68 םֶתַב--  insוד-- || ל  * sic 8 Or; mlt 1550 TW,15 *  
 'ִכְּבִת | 16 6 אפטסוסצ | 18 lc 33 ׁשיִבָּכעֶכ cf 8,14 | 6 68 ףיסוי ]| 1

 םיִ ץel םֶמּוי | 23 *1? וקפשי = ס) | 1 ויל | < 1 םִיַּפַכ | 51? וק- + +[
 5 prps םורָּמִמ @, a1 וממקתמ | 6 28, 2 *1 ₪ חקי ₪ קזצי | 3 ו 1? 6

 - | - add; ex al conרקֶח | 4 ** 6+ 1 םיִבָגְרַמ  dl ₪ 6 1ל | 215555
textu? | 61? פרֶהyl 1 ול lv 12 etiam ante v I et postv6 || 1 

  trspהָמ--;  16 604 wen | >1ל | ? = 6 Bdenבְּבַמ  cf Prv 8,24 velיֵכְבָנ
frt Ira post Joa et v 24 postv 11 | 12 1? אובָת (cf MSX=25°) ut 20 (cf 

ad 6) | 13 16 6 .הכר 
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 :יִדָמַע ןיִא רַמָא םִיְו איָהְיִב אָל רַֿמָא םוָהְּת
 :ּהָריִחְמ ףֶסָּב לֵקְׁשִ אלו ָהיִּתְחַּת רֹונס ןתְידאל5
 :ריִּפסְו רקָי םֶהְשְּב ריפוא םֶתָבְּב הָלְסֶת אל

 :זפ-ילפ ּהָתְרּומְתּו תיִכּוכְזּו בֶהָז הָגְבְרעיִדאְלז
 :םיִניִנָּפִמ הָמְכָח ּךָשָמּו רֶכְזי אָל שיִבְנְו תומאְרִי*
 1 הלסת אֶל רוהט םֶתָכְּבי יׁשוּכ"תַדְטּפ הָנָכְרעַי-אליופ

 :הָניִּב םֹוָקְמ הנ יִאְו אֹובָּת ןיִאַמ הָמְכָחָהְו =
 :הָרָּתְסַנ םִיַמַׁשַה ףֹועַמּו "יָחדלָכ יִניָעַמ יהָמְלַעָנְוי

 :הָעְמְש ּונְעַמְׁש ּוניִנְזִאְּב ּורֵמֲא תֶוָמְָו ןודבַא:*

 :הָמוקְמ"תֶא ערי אוה! ּהָּברּד ןיבה םיִהְלֶא ג
 :הֶאְרַי םִיָמְׁשַה"לְּכ תחת טיִבַי ץֶרָאָה"תֹּצְקִל אּוָהדיִּכ+
 :הִָּמְּב ןְּכִת םימּו לֶקָשַמ חּוָָל תושַעְל5

 :תולק זיִזֲחַל רד קח רַטַמְל ותשעב5
 :ּהָרָקֲח"םנְו יּהָניִכֲה ּהָרּפסִיַו ּהָאְר זָאל
 ס  :הָניּב עֶרַמ רּוסְו הָמְכָח איָה יָנֹדֲא תֶאְרי וה *םֶלָא ורָמאו8
 :ירַמאיַו וש תֶאָש בויִא ףַסיַויי 9

 :ינֵרְמְׁשִי הֶלָא ימיפ | םֶדָקהיִחריְכ ינְגּתוִמי
 :ּךָשִח ְּךֶלֲא ּורֹואָל ישאר ילע ֹורג ּלַהְּב

 :יִלָהֶא לע ּהולָא 'דוסְּב ייְִרָח ימיּב יִתיָה רשאי
 :יִרָעְב יִתוביִבְס יִדָמַע יִנש דֹוֲעְב

 :ןָמָש-יגְלפ 'ירמַע קּוצָי 'רּוצְו יהָמְחְּב יכילַה ץֶחְרּב
 :יִבָשומ ןיכָא בֹוחְרָּב תֶרְקְיִלְע רעָש יִתאַצְּבז

 :ּודמע ּומק םישיִשיו ּואָּבְחַנְו םיִרָעַב יִנּואְר
 :םֶהיִפְל ּומיִשָי ףַכְו םיִלָמָב ּורְצֲע םיִרָש

cf Thr 4,2 || 17 11115514.1 הָרְמֲא | 15 1 ₪ רּוגָס | 16 = אלסת  
cf 0 | 19 *= Var ad 17a |יִלָּב | 18 1? ךשמו  f+ל; 1 Nיֵלָּכ; ו[ 15 ילככ  

rt5 6 ןיִכַה | 24 1 MSSח | 23 nו 6 689 | ? 1  dl163 | 2ז *  bb Var ad 
 תַחַּת לכ. Ad + 24 < זז | 25 639 הָׂשֹעַה | 27 *1 ּהָרְּפְסו | * M5 'ִבָה
 8 ּהָליֵכָה | 28 * >15%- 35 | 5 MsKen6 3 | © >2MSSK, 4MSSK> הוהי

add | Cp 29,יִתֶאְרִי )קז 'א תארי); צ 28  prpsהוהי;  ca rooMSSX=ינדא;  
 *= קזקs רמאיו בויא ןעיו | 1 ולֲהַּב שו ּולָהַהְּב | 4 * קוק ? ודְסַח (דֶסֶחְ)

MSS 669| ” dlדמה יִתְּפ | * 16 653 ָךוסַּב ₪ 1,10 | 6 * = הָאַמְחְּב קס  
 1 ft = | (Var ad pis) יִדָמִע קוצי
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 :הָקְבְּב םֶּכתְל םָנֹוׁשְלּו ּואַֿבְחָנ םיָריִנָנילוקוס
 :יִנָדיִעְּתַו הָּתַאָר ןיעו יִנָרְׁשֵאַּתְו הָעְמְש ןִוֲא יַכיז

 :ול רְזע-יאָלְו םותיו 'עּושמ יִגָע טלַמַא-ָּכו
 :ןְנְרַא הָנְמְלַא בלו אָבָּת יִלָע דָבָא תָּכְרֶבּ

 :יֶָׁשמ ףינַָּו ליעמּכ יֵנׁשבליו יִתָשַבְל קֶדָי
 :יִנָא ַחַפַּפַל םִיָלְנַרְו וְעַל יִתיִיָה םִיְיֵעיפ

 ּוהָרקְחָא יִּתְעְְידאָל בֶרָו םיִנֹוְבֲאָל יִכְנָא בָא
 :ףִרָט ְילְׁשַא ויָכְׁשִמּו נע תועְלַתְמ הָרְּבַשַאְו יז
 :םיִמָי הָּבְרַא ילוחכ 'עֶנְגָא יגיעו רמי

 :יריִָקִּב ןיִלָי לַטָו םִיַמיֵלֲא חּוִתָפ יִשְרֶשי
 :ףיִלֲחְת יָדיְּב יִּתְשקְו יָדָּמִע ׁשֶדָח יִדובּבִי

 :'יִתְצַע ֹוָמְל יומו ּולָחְְי ּועָמָש-יִלי
 :יִתָלַמ ףַטִּת ומיִלָעְו יּוְנְׁשִי אָל יֵרָבָד יֵרֲחַא
 :ישוקלמל יורעפ םֶהיֵפ יל רַטַּמַכ ל:

 :ףןוליּפי אֶל" יִבָּפ רזאְו נימי יאָל םֶהְלַא קֶחָשֶאי

 דג לכ ןוכָשָאְו שאָר בָשַאְו ָכְּד רֶחְבָאי
 :יסחְנְי םיִלבַא רָשאְּ
 יִּתְסַאָמ"רַׁשַא 'םיִמָיל יִּנָמְמ' יםיִריִעְצ יִלָע וקחשו הָּתַעְוי 0

 :ינאצ יבְלַּכ"םָע תישל םָתּובֲא]
 רָמֲחְב יחל ידָבָא ומיִלְע "יל הל םֶהיֵדְי ַָּכ"ַי

 ses םיָמָתְר ׁשרׂשְו nc חּולַמ םיִפְטְקַהּ
10 l םֶלָאְנ vel אָלְכְנ trsp v 21—25 postv ro | 11 61 ₪6 6 9 | 12 * 6 א 

  5ל |  (cf 155755. 54( vel yD; cf etiam 8לטיס עושמ 6%
 -9 | > 6 npdהָנְק  pov = ?; 3pאל | 14 41 6 63 י | 18 °° 6 ף ףגוא(0 639
06 = 38, cf 6 Sir 8,7 || © sic SZ; Nehardeenses לוחכו cf Mato ;לֶחכו 16 6 

  = Sir hebrף cf 6 Sir 0,14לחנכו ( 60766006 goivikog) 9 )522001 palma(שטח6ק

5o,12 | 20 prps יָנודָּכ | 21 *< l invers (pr (ולחיו (sic) גּכַחִיַו ומדיו | Plc 
ca 351155 Vrs יִתְצַעומְ ן 22 51 = יִרָּבַד 4 23 | 7 ונש | 23 * 1 ולָחַנ | 

  | 1אלו  | 24 * ft dl; ca 90155 6596ל קזקפ ? תֹופְרְנַמַה יֵּפָּכ | < 3 'מָכ
frt °} || = 1 prb םֶחַנִי םיִלָבֲא cf v 25 | 25 = dl(Varad24b) | Cp 30, 1° prps 

23 13,7 | b-b dl?; totus v 3o, vid add cf 31,15 | 2 °° 1 frt ול ּהַמָּכ | 

  frt vb exc; al (conjgליָתלְּ | ומְלָּ | ל ? prps? OF | * prpsל

 . | > crrpרסחב < חלכ) 'שמו האוש ומְרָּג | 'צ םיקרעמ ןפכב
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 :בננִּכ ֹומיִלֲע ּועיִרָי ּוׁשָרגַי וגַמפ
 קָהְנְי םיִתיֵׂשְיִז | :םיִפַכְו רֶפָע ירוח כשל םיִלָחְ ץורעב*

 ואָּכָנ םָשדיִלְב יִנָּבּנ לבגדי :ּוחָּפַסִ לורח תַחַּת

 :ץרלרמ] = המק םָל יִֶאְ תי תני ה
 :קְר ּוכָשָחִדאל יִנָּפִמּו יּנָמ ּוקֲחָר ינּובעָת ייפ

 :וחלש ינָּפִמ סרו יִנָגעְנ חּתַפ רְתְי"יִּכ
 :םָריֵא תֹוָתְרֶא יִלָע ולְמִַ וחלש ילנר* ּומּוקְי יחָחְרּפ ןיִמְילַעַיי

 ינליעי יֵתיַהְלי יִתְביִתְ וסת 3

 תוקְלַּב כ לע יִהַפָהָהְי גילנלגתה הָאׂש תַחּת
 :יִתָעְׁשִי הָרְבַע בָעְכּ ףַתְבְדְ ַחּורָּכ יִףְָּרִּת
 נעמי ינוח יׁשְפנ ךַּפַּתְׁשִּת יֵלֲע יהתַעְופ

 ןבְּכשַו אל יקרו יל רג ימָצַע הלכי
 :יִנָרְזאְי יִתְנְתְכ יִפְּכ  "יׁשּובְל ישפחְתְו חָּפדבְרֶבי

 :רַפָאְו רָפְעַּכ לֵׁשַמֲתֶאו רֶמָחל 'ינֶרהיפ
 :יּב ןנְּבִתּתו ייִתְדַמְע יִנָגַעְת אָלְו ךילַא עּושאיפ

 :יִנָמָטָשִת רי םֶצָעְּב יִל רֶזְכאָל ּךֶפָהתִיי
 :הָּגָשִּת יִנָגְנְמְתּ יִנְביֵּכְרַּת חּורלֶא יִנֲאְׂשת>

 :יח-לְכל דעומ תיִבּו יִנָביִשְּת תֶוָמ יִּתְעַדָידיִּכ
 :ַעוש הל ודיִפּב-םָא רידחלָשְי יעב-אל ךָא4

 :ףויִבָאל ַשפ הָמְגַע םוי-השקל ייִתיִכְב אָלםא5
 :לָּפֶא אביו רֹואָל הָלֲחיאַו עֶר אביו יִתיוק בוט יֵּכי5

 5 1 ?VIS; postea vb exc | 6 141155 ץורעב || 7 | ּוחְפָסִי | 8%
 sequuntur 29,755; 30,2—8 add || זז * 1 6 036 ‘רn‘; 860 1-- | ל prps יִלְגְְו

 cf( ילגר + 12) | = 1 6 09 חלש (ףךלָש) ; a1 יננעיו ּוחְּתַפ | 12 * 25/55 החרפ |
 ט-ל dl (Var cf v 11° 66 ©) || 13 ** crrp; prps ילָנעמ ּוסְרָהָי cf( 6 יִליִעַמ ּוצְלִחְ |

(cf 6 BéAecww 00100 karnkévrigév ue) 1S 23,26,ומר ּורְמֲע יִלֶא  crrp; prpsל-5  

 !a 'ל רַצֹע 'ל | 15 * 1 6 68 ּוכָּפִהָנ (פָהָנ) צפו 6 עS*= 3 ָּדַפֲהַּת | * 1 6 6 ףַדָרַּת
Aric? | 16% a1? (dittogr) |3 יתביתנ ;1 + יתָבֹוט = 6  MSSףֵדִָת | = םסממ  vel 

 5 םזקפ יִמָא 6) | +7 417 c 6 69 יִלחַמְ  ג1 1 הליל ₪1 רג | 18 *1 ? 6 שפתי;
 NNN. et antea )( al שַחָּכְ"'ב al) ב3( | ? prps ירשב @ | ?1g * ins לֶא |
 5 1? ינדרה | בס < 1 6 15% 196 תְרַמַע | ל 1 6 155% ע 'תת אלו; גו 'בֶתָהַמ |

cf 1,21; prps (?)6 0(0) הִישּתַמ | 23  al21 6 יִנָטֶמַשְת | 22 1 6 א הש;  
 יִנָביַשּת | 24 *1 ? עכט, גו ׁשֶא יִנֲעְב אל"םָא | >1? עושי הל (= אל) al אל
 עֶׁשֹונ | 25 1? תיִכְב צש ? יִכְב ןיול ושפנ | <? דָבאל | 26 >0 61.
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 :יִנָעְיִמְי יֵנֲמְּדק ּומַד-אלְו ּוִחְּתְר יֵעַמ>ל
 :עּושַא 'לָהְקִב יִּתְמַק "הַמַח אָלְּב יִתְבַלַ רדק5

 ס = :הָגעְי תְנְבְל עו םיִגַתְ יתָיָה חֶאי
 :בָרְחיִּנִמ הָרָמיִמְצִעְו יֵלְעַמ רָחָׁש יָרוֲע

 :םיכב לוָקְל יִבָנַעְו יִרנַּכ לֶבֲאָל יִהְיַו
 :הָלּותְּבלַע ןנּוּבְתֶא הָמּו יגיעל יִּתְרַּכ תיִרָּבי 1
 :םיִמורְמִמ יש תלֲחנו לַעַמִמ הלא קחו המ

 וא ילעַּפל רֶכָנַ .לנעַל דיאְאלָהּ
 :רֹופְסִי ירעְצלָכְו יֵכָרָד הֶאְרַי אּוהראלַה+

 :יִלְנַר הָמְרִמילַע 'שַחָתַו אוָׁשיםע יִּתְכלָה"םֲא
 :*"םואמ קבב = תלת הול עוו קְדָעריגְזאָמְב ינלְתֶשי

 יפכְבּו יל ְלֶה יניע רָחַאְויִָּרַּה יג לרשא הָמַּת"םָאל
 :'ושָרשי יִאְצָאְצְו .ילָכאי רֵחַאְו הָעְרֶא

 :יִּתְבְרֶא יער חַתָפילַעְו הָׁשֲא-לַע יִּבְל הָּתְפְניבֲאפ
 :"ןירחא ןּועְרְכִי ָהיֶלְעְו יִּתְׁשִא רחל חמת

 ;ייִליִלָּפ ןָוָע" *איהְו הָמְז יאוָהייּכיי
 :'שֶרָשַת יִתְמובְתְלְכְבּו לָבאּת ןבַא-רע איִה שָא ייִּכ

 :יִדְמַע םָכְרְּב יִתְמַאְו יִּדְבע טַּפְׁשִמ סאָמָא-םָאיצ
 :ּונָביִׁשֲא המ רֹקֶפייָכְו לֶא םֹיָקִייּכ הֶׂשֲעֲא המ
 :דָחֶא םֶחָרְּב ּונְנְכר ּוהָשְע יִנשע ןָמָּבַבאלָה5

 :הָלַבַ הָגמְלא יִניִעְ םיִלְד ץֵּפֲחַמ ענַמָא-םָאי6
 :הָּנַמַמ םֹותָי לכֲאדאָלְו יִּרַבְל יִּתּפ לכול
 :הָנָחְנַא יא ןָטַּבִמּו בָאָכ נד יֵרּועְנִמ יכפ

 ןויבָאְל תו ןיִאְו שּובְל יבמ דוא הָאְראיִאי
 :םָמַחְתִ יִשְכָכ זּגִמּו .ָצְלַח יִנּוכְרב יאָלְַא
ft28 = 1 הָּרָמָח 'ב; פז םוויָהְלָּכ | ל 1 5 לוקְב (יל-) | ספ 3;  

 בָתַהַמ || 3 ?ins ןוכְנ ;צ :--4 >6%%) et dl? 6955 || 5 * ins ישְנַא? | * = שחְתו|
prb8 הָמּואְמ | =  Orלא | 7 **1 ךְרֶד יִּנִמ צש 'דהדָמ | ל א  = 
 Pe 8 *2ins לכ | * 1 8 וששרי a שור; 6+ eri ric |[ ro *1 ft ןָחָטִת |

constructioאּוה] || =  Qל 16  | frt vb excםי-- | דד איה  rrMSSK=5  
 mixta ex יִליְלָּפ ןוע et (quod 1 6 ca 20MSS) םיִליִלּפ ןוע | 2 * 6? | 1

roiflrai) DIP! (cf ad 18) | r5 1 (cf 638) ill14 16 6 (?ז00₪ ןגסט  | ANN 

vel —2l || 18 trsp v 14 ante v 18 et] ינלדג et יִנַחָנ | 20 = prps .אלן 
Biblia. 7I 
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 :יִתְרְוַע רעשב הָאְרֶאְדיִּכ :יִרָי יםֹוָתָי-לַעי יִתָפיִנָהְדמַאיי

 :רָבָשַת הנק יֵערְָאו לופת המְכשמ יפת
 :לָכּוא אָל ותֶאַשְמּו ילֶא דיִא יֵלֲאי דַחַפ יב

 : יבמ יִּתְרַמָא םֶתָּכַלְו יִלְסָּכ בָהָז יִּתְמְשםֶא4
 :יִדְי הָאְצִמ ריֵּבַכיִכְו לי ברי חַמְׂשֲא-םָא

 :ףלה רק חי לה יק רו הָאְרָאדַאֿ
 :יִפָל יִדָי קָשתנ יכל רתְַּב פיו

 :לַעָמִמ לֶאָל יִּתְׁשַחְביֵּכ .יִליִלְּפ ןָנָע אוהד
 :עֶר ּואָצְמדיִּ יִּתבנעֶתַה יִאְנִׂשִמ דיַפְּב חַמְׂשֲא-םָאפ

 :ושָפנ הָלאְּב לֶאָשל יִּכַח : אטחל יִּתַתְנ"אָלְו
 :עְּבְׂשִנ אל יָשְּבִמ ןתידימ יִלָהֶא יִתְמ ּורָמִא אלא 1

 :חָּתפָא חַרֶאְל יֶתְלּ רג .ןילודאל ץּוחַּב
 ינוע יִּכחְּ ee יִעָשּפ א יִתיִסְּיֲא

 :תַתָפ ג
 יִנָנעַי יש יות ןָה יל עמשויילְָתַ מ
 :יִביר שיא בַתָּכ רָּפְמְו
 :יל תֹורטִע ּוָדְָעָא ּנָאְׂשָא ימָבְׁש-לַע אָלְאא

 :ּונְבְרְקִא דיֵנָנ מְּכ ּוגָדיִנַא יֵדֲעָצ רַּפְסִמּז
 :ןּיְּכְבַי היִמָלְת דחו קַעְזת יִתָמְדַא יִלֲע-םא*

 :יִּתְחָּפה ָהיֶלְעְּב שָפְנְו ףֶסָכִיִלְב יּתְלַכֲא הָחָּכדא
 הָשֶאְב הָרֹעְׂש-תַחָתְו חוח אָצְיוהֶּפַח תַחַּתּפ

 ּפ :יבויא יִרָבִּד ּומַּתי

 אוה יִּכ בֹיֲא-תֶא תֹוָנֲעַמ "הָלֵאָה םיִשְנַאָה תֶשָלְש ּותבָשיַוי 2
 תחּפְׁשִמִמ 'יזּובַה ילֶאְכרָבןְב אּוָהיִלָא ףא רַחָיְו* ס :ריניִעְּב קיד
 ּליִעְר תשְלְׁשְבּוג :םיִהלֲאַמ ושְּפַנ וקְּצדלַע וָּפא הָרָח בויִאְּב 'םֶר

cf1 ₪1 תֶּפיו  Dt 11,16, sed2ז **1םֶתְדיִלַע | 23.1 יל אָתָאְי לַא ( 69) | 27 6(  
.. 31,9; Jer 20,7 || v 28 frt ante 23 trsp || 20 6 יתועירהו | בד 6? | 6 

SAS םראל | 33 51? 'דאב || ל-ל a1 )c 6 ?( ₪105 || 35 * 61 c 6185 08 || 
5 1/, stich exc?|| 36 1 6 2MSSF= 684 ny (הֶרַטַע) | צ 38-40 post v 2 
vel 34 trsp || 40 °° 6&*3A in initio cp 32 || Cp 32, 1 °° 6 (oi. . giXo, 00700( 

 ויעְר | ל MS 6Z3 םָהיֵנ—; 1? cf | 2°87, 6 Bapoynh | ל 8

 ZwBrrng || < 6 +- ד6 /\טש6ודו506 6.



1099 8 52-72 

 ּוהיִלָאְו+ :יבויא-תֶא יועישְריג הָנעַמ ּואצָמ"אְל רשא לע ּופַא הָרָח
 אָרְיַו5 םיִמָל ּונָּמַמ הָּמָהםיִנְקְז יִּכ םיִרָבְדִּב בײָאזתֶא הָּבִ
 פ | ּווּפַא רַחָיו םיִשְנַאָה תָשְלְש יִּפְּב הָנֲעַמ ןיִא יִפ אּוהיִלֶא
 רמאינ יזּובַה לֶאְכרָבְב ּוהיִלֲא עי

 םיִשיִשְי םָּתַאְו םיִמָָכ יָנֲא ריִעָ
 :םֶכְתֶא יער תּוחִמ יאָריִאְו יִּתְלְחָז ןָילֲע

 :הָמְכָח ּועיְדי םיִנָש בָרָו ּורְּבדִי םיִמָי יִּתְרַמְאז
 :םֶגיִבְּת יש תַמְשְנְו ׁשֹונֲאָב אֹיָהַח ןֶכָא

 :טָּפְׁשִמ ּוניִבְי םיִנקזּו ּומּבְחְו םיִבְראלפ
 :ייִנָא-ףַא יעד הָנַחַאי יֶל"יהָעְמׁש יִּתְרַמָא ןֶכְלי

 סכיִתְנּובְתדדַע יז | םָכיֵרְבְלויִּתְלַחוה ןָהיי
 ןְּובְתֶא יָכיֵדֲעְו'יצ | :'ןילמ ןורְקְתַּת"רֲעי

 :םָּכִמ ויָרְמִא הָנֹוע ַחיָכֹומ בויאָל ןיִא הָּגַהְו
 :שיא"אל ּונפדִי לֶא הָמְכָח ּונאָצְמ ורָמאָּתְפ
 :ּונְביִשַא אָל םֶכיִרְמִאְבּו ןילמ לולא יהרעאלי+

 :םיִלמ םֶהְמ ּוקיִתְעַה דע ונעְאל ּוְתֲחי
 :דוע ּונעדאל ּודָמַע יִּכ ּורָּבדָי אָליּכ יִּתְלַחוהְוי<

 :יִנָאְדףִא יעד הָוַחַא יִקְלַח ינאי הָנֹעֲאיז
 :יִנְמְּב חור יִנְתְקיִצָה םיִלִמ 'יִתְלָמ יב
 :עְְּבַי םיִשְדִח תוְבאְּכ ַחְתְפויאְל ןייּכ יֹנְטב יהָגַהפ

 :הָגָעָאְו יִתְפֶש חָּתְפִא יִל"חַנְרְו הָרְֲּא>>
 :הָגַכַא אָל יםֶרֶאְ-לֶאְו שיִאיִנּפ אָשֶא אָגְדלַאי

 :ינשע יִנָאָשְי טעְמְּכ הָּגַכֲא יִּתְעְדָי אָל יב.

 :הָניִזַאַה ירד יִלָמ בויא אָנ"עמְׁש םֶלּואְוי 33

 :יּכֲחְב ינושל הָרְבִּד יִפ יִתחְתָפ א-ה
3° GMS 23Nc.c As Sh (marg) (Zgevro abtév eivat 600608 וקיִדְציו ; 1? 41 61 1°] 

 םָרְּבַדְב  (Ms 3) | 4 6 frt 000 gee 1 ftםיהְלָאָה  Tiq soph prל
et trsp (c 6?) ante בויא-תא | 6 1 6 'ִּתֶא | 8 שק ? ex הוהי; קזקפ לא 
cf 5 || 9 16 63(¥) Dםיִבָש :מ sבר; קזק | 10 * 2MSS 630 וע-- | ל = 7; 
dl v Io et trsp v 15--17 post v 9 | rr * = ןיִזָאָא )5\155%"9( || °° et 12% 1 
invers || ל 5 Ty) | 13 215% 56 'Tיה, == 7 דרי | 14 * 8 ָךרָעֶא' | " 5 

 {|  postv 14שפק  v 18ולא | צד 1'ָעֶא | 18 1 יִכנָא | 5 ( 65 5 יִתַאָלְמ

 זַפ *1 ןַה | 1 'ִִּּת | כז = קזקפ ? לֵא ףַאְו
71* 
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 :לָלִמ רָרְּב יִתְפָש 'תערְו יִרָמִא יְלירָשְ
 :ינַחְּת יהש תַמָשִנְו ינְתַׂשע לֵאדַחור'
 :הָבָצְתַה יֹנְפְל הָכְרֲע יַנָביִׁשֲה לָכּות"םא

 :יִנָא-םנ יִּתְצְרְק רמחַמ לֵאָל יִפְכ יִנָאְְַה
 :ידָּבְכִ-אל ִיְלָע "יֿפְכַאְו :ָךַתַעְבְת אָל יִתָמיֵא הָּנַהְז

 :עֶמְׁשֲא ןילמ לוקו ינְזְֶבְתְרָמֲא א
 :יִל ןוָע אָלְו יֵכֹנֲא ףח עשפ יִלְּב יִנא ְךפ

 :ֹוְל ב ביואל יִנָבְשְחְי אָצִמִי יֵלָע יתואּונְ ה זס
 ותרא רמשי יֵלְנַר דָסַּב םשָיייי

 זה / כ תוכי וָלֲא עוד
 :הָנּוׁשְי אָל םִיַּתְשִבּו לֶארְּבַדְי תַתֲאָביכי

 תומּונְתְּב 'םיִׁשְנַא-לע הָמּדְִת לָפְנְּב הָליל ֹויְזָחוםלֲחַּביפ
 בָכְׁשִמ ילע] :יְְּחִי יִםֶרְסֶמְבּו םיִשָנַא ןַא הָלָנְי זָאי6

 :יֵהָּסכְי רֶבָּגִמ הונו יהׂשעמ םֵדֲא ריִסֶהְל יז

 :תכָּב רֶכְעַמ ותו תחש"ינמ ושְפנ שָחיי5
 תא ויָמצִע 'ביִרְו "ָבָכְׁשִמ-לַע בֹואְכַמּב יחָכּוהְופ

 :הָואּת לכַאמ ֹוׁשְפַנְו םֶחָל ותָּיַח ּוּתֿמֲהְזְו>
 :ראָר אל ויָתמְצִ ייפ יאר רְׂשְּ לכ

 :םיִתֹמְמַל ותיַחְ ושַפַ תַחָשל בֶרְקַּתַו :?

 ףלֶאיִגמ דָחֶא ץילמ = ּךָאלמווילְע שמא
 Cp 33, 3 *1 שַחְר (ש 45,2(; prps קַשי Jo) 2,24) || ל 1 תֵעָד יֵרְמֲא; ד >8 |
 4 *% dl (Var ad 32,8 et 33,6( || ל 5 יִנְתררּוע | 5 (ins c >) rodra הֶּלֵא ?|

min |ח  ml: MSS61?לַא אל | ץ *16 6 יִּפַכְו | *1'כְת | 8 16 63 ְּךיֶלַמ | 9  
 זס *1 אּוהְו | ג תונָאות | זז == 41 = 13,27) 444 | ז2 **1 6 6 רַמאת ְךַה
 הָנֲעַא אלו (קצקפ יִּתְקעַצ) יִּתְקַדְצ | * 6 םָלֹועַמ; קזק ? םילעמ | :31יר- (6)
 vel ףיִר-- | 14 1 6 30 9 הָנָׁשי שו הָּנְביִׁשי | 15 * 1 6 655 630 'חב |

b> 6[ 6 6% = 4,13 | 16°lftcG (Ww eibeowv 6800 roiotroic) DI: 
 (= 'אָרֹומבּו) ט6| םיצרעמבו; 1 םֶרָסִמב | 1 6 65 םּתְחְי | זז *16 6 קֶשְעַמ
 vel) עַשָּפִמְ) (vel c SW והָשַעַמִמ | °° 16 6 (ד6 56 0שןגט 00100 676 6
 (eAabUcaro (הדפי) הצפי רֶבָשִמ Nil], vel )sic etiam 5) 1 'גמ )= הֶוַאְנו) הוגו

 הָּלַכְי | 18 קצק ּהָלאָשְּב | 19 * 1 c( 630) ּונָתְכּוי וא | ל 616 69 ו | 0%
 בירָו ; Occ? Or 0380 בורו; 1 בקרו | % 09 6ש6ק6ףט6 || 20 1 הָמָהֶזְו | 21 *1

alּוואָנ;  ? (cf Non fates) | © prpsופחשו  alיִָרַמ | ל א יִפָשּו, 1 6 0 ּופָשְו  
 al 'ר אל ))dup( | 22 6 6 40; קזקפ ? םיִתַמ מל.
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33,24— 34,11 IOB 1101 

 רֶמאֹיַ ננו רשי םדָאְל ידיָנַהְל
 :ירָפֹכ יִתאָצְמ תחש תֶדָרַמ 'ּוהַעְרַּפ

 :וימולע יִמיִל לבוש רַעְגִמ וָהְׂשְּב ישפטריפ
 הָעּורְתְּב ויָנָפ יאָריַו הצר הולֲא-לָא רָּתְעְיֿפ
 רָמאיַ םיִׁשְנֲא-לעוירָׂשיײז :ֹותָקְדִצ שואל לבשו

 :'יל הָוׁשאלְר יִתיִָעַה רש יִתאָמְח
 :הֶאְרִּת רֹוִאְּב יּתָיַחְו 'תַחָשַּב רבעמ "שפג הָרפ5

 :רָבָנ"םע ׁשֶלָׁש םִיָמעּפ לָא"לַעָפְי הָלֲא"לָכוָה*
 :םיַחַה ירֹוֲאְּב רואל' תַחָשייִּנָמ ושפנ יביִׁשֲהְלפ

 :רָּבדַא יכנָאְו שרחה יֶל"עַמש בוא בָשקַהיי"
 :ָךְקדצ יִּתְצפְח"יְּכ רּבד יֵנָביִׁשֲה ןילְמשידםא
 פ  והָמְכֲח ְפְלַאִאו שרחה יִל"עַמָש הָּתַא ןוא-םא

 :רַמאיַו אּוהיִלֶא ןעיני* 4

 :יִל וניזאה םיִעָדָו יֵּלִמ םיִמָכַח ּועְמָש
 :לָכָאְל םעֶטְי ךַחָו ןָחְבּת ןיִלמ ןֶזָאְיִ
 :בּוטדהמ ּונִיְניִב הָעְדַנ ּונָל"הָרֲחְבִנ טָּפָשִמ

 :יִטּפָשַמ ריסַה לאו .יִּתְקָדְצ בויא רֶמָמ5ְִִ =
 :עַשָפיִלְב ייֵצֲח ׁשּונֲא "בּזְכַא יֵטָּפְׁשִמ-לעפ

 :םִיַמַּכ געָל"הָתְׁשי בֹויֲאַּכ רָבְגדיִמל
 :עְׁשְר"יִׁשְנַא-םע תֶבֹלְלְ ןוא ילעפ-םע הָרְבָתִל חַרָאְו5

 :םיִהלֲא-בע ותצְרַב רָבגכְסִי אֶל רַמָאְדיִכפ
 יל ּופמָש בבל שנא ןְבָלּוס

 :ילעמ יש 'עׁשְרמ לָאָל הֲָָ
 ּונָאְצְמַי שיא תַרָאָכּו ֹוָלָלַשִי םֶדֶא לַעָפ יי

  23--24 | 24 * 1 6 nonn MSS+-ום צ  16 6 MDD; 6דיִניְו | ל 6 6 6 51 23
‘ye; al minus bene 1B | ל ins ושפל | [ | 25 ifr. | * 1 בושי | 
  1ּוהָאְרִיַו | ל 1 רַּפַסַו יו רַשַבִיַו | 27 1רֶׁשי | ל :ם5 6 62) יִנוַעַכ 51 1* 26
  9יִתָיַחְו; ₪ [ post NW | 28 * 1 6 KOS WDאוה  vel insיֵל הָוָש אל לַא, 1
3. pers | ל 2155* חלשב || 30 * 1c 3 ביִשָה 61 שמ | ל-ל prps 0( | ריִאְל (= 

 eזחג  ? | 31-33 rspריִאָהְל) רזא 13; 1 + 6 3 'ב תּואְרְל; ץראב קז רואב
  3צ  cf 12,11; ? trspלבא ול  velכ 34, צ ד 4 ? | 3 1 6 9 לָכאָל | ?34,16

post 33,33 | 6 * prps בֶזָּכָא | ל prps יִצַחְמ ,ייָלָח | ro ° frt nonn vb exc || 

  dikaiov || rr 1 6 6Sד ; 6 rapdEai 6עשרמ | *1 6 6 יִּבָשְלּ ןלנ לועמ 6 516
 כ יד.



ior = בויא 34,12—32 

 :טַּפְׁשִמ תֶוַעְידאְל יֹּדׁשְו עיִׁשְריהאָל לַא םָנְמָאףַא
 הל לבת למ יומו יהָצְרֲא וילע דקָפדיִמ

 " ביש רפט-לע םֲאְ רח רֵׂשּבלְכ עוני

 :יֵלִמ לול הָניֹואַה .תאָזהָעָמַׁש יהָניִּביםָאְזי5
 :עיִׁשְרַּת ריִַּּכ קיִּדצ"ַאְו ׁשֹוֲחי טָּתְׁשִמ אנוש ףַאַה יז

 :םיִביִדְנ-לֶא עֶׁשְר לעֶלְּב ְֶלָמְל רֶמַאַה |
 לָד"יִנפִל עּוׁש-רַּכנ אָלְו םיִרָש יִנְּפואָשְנ-אְל רֶׁשֲאּפ

 הלל תוָצַחְו ּתְמְיו גר :םֶלּב ידי השעמחיב
 ;דָיַב אָל יריַּבַא ריי ּורָבֲעיְו 'םַע ּושַעְנִ

 :הֶאְִ ויֲעְלכְו שיא"יכרדילע ויי
 :ןָא ילעפ םָש רַתְפהְל תֶוָמְִ ןיִאו ּךָשָח ןיא*

 :טָּפָשְמַּב לַאלָא ּךְלהל ידוע םיִׂשָי שיִא-לע אל יב
 :םָּתְחַּת םיִרֲחַא דַמעיַ רקָחדאל םיִריִּבַּכ עֶר

 יהל ְּךפהְו םֶהיְבְעמ ריכו כלי
 :םיִאר םֹוָקְמְּב ,םֶקָפְס יםיִעְׁשְר"תַחַת% :'ּואָּבּדִיְ
 ;ּוליִּכָשַה אל ויָכָרְּדלְכְו ויָרֲחַאַמ ורס ןּב"לע ירׁשַאײז
 :עָמָשְי םִינע 'תקעצְו לףזתקעצ *ויִלָע איִבָהְלא

 לונרושי יִמּו םיִנָּפ רַּתְסִיְו עַשְרַי ימּוו "טלי אֹוָהְופ
 :םע ks a םֶדָא ממ :"דַחְי םֶדָאדלַעְו יוגלַעו

 .:ףיסא אל יִּתלעֿפ לְוֲע-םָא רנה הָתַא יהזחא

 זג 1 עָשרָי | 13 * 1 הֹצְרֲא (315* + וצ--) | * ins ֹויָלֲע vel 1 רַמָׁש; a1 טס
OrK 6s an Qe Orלבתב | 144 16 5  et legםש  ex 14 post37  

6MS°3 praem troAagdiv 56 EAioug6 וילא | 16 *  nw: | * 41 | > conjg 
 ג Trsp frt huc 33,31--33 + 34,3 | ל 1 6 65969 תב | 17 prps עשרי |
 18 16 M9 639 רַמאַה | זו? ריִּכַה | 20 * 1 םיעוש | לו 6 6 ורוסיו

dl )מ שי || 25 = ' vel28( םיִריִּבָא (/15% 7( | 23 1 דעומ םשּוי  (MSKe= 
conjgםיִסיִסְר ? | ל  conjg 6 65 6 v 26 | 26 * prps DyWר; al20--21) ? | ל  ad 

 6 'אר 'מב | 27 == 41 (₪1) | ל רשא +e ןכ-לע טגז | 28 * = וילא 25 | 1
veתעושו | 29 *1 6 == 55 טוקשי || ל 1 ₪ ּונְרְסַיַ | < קזקפ דקפי  veתַחְוַצו  
etרע (רעי) | 30 ==? 6(81)) | ל 1 שקעמ | בז * 15% 6 0 רַמאָה 1 רַמָא  

(dittogr) |ידעלב + 3ז 6 61 לב  exהֹלֲא-לא | ל ג ₪ יִתאָשְנִתַה | < ת5 דוע  antea 
 32?! יִתאָמָח םֶא



34,33—30,3 IOB 1103 

 יתְמַאָמִיְכ ויהָנָמְלִשיךְמִעַמַהּ
 :רּבד ָתְַרְי"הַמּו יִנָאאלְו רָחָּבִת הָּתַאיִּכ

 :יל עמש םֶכָח רֶבְגְו יל ּורְמאְי בֶכִל יֵשְנַאּ
 :ליִכָשַהְב אל ויִרָבְדּו רָּבדְי תַעָדְבְדאָל בָא

 :ןֶוָמהיַשְנַאְּב תבָשְּתִלַע תַצָגירֲע בוא 'ןָחְבַ יֵבָאפ
 ויִרְמַא 'בָרֶיְו קוּפְסי ּוניניֵבי עשָפ ֹותאָּמַח"לַע ףיִסי כז

 פס  :לֶאָל] :רַמאיו ּוהיִלֶא ןעיוי 5

 :לָאמ יקְצ ּתְרַמָא טָּפְשְמְל ָתְבָשָח תאזָהי
 :יִתאָטַחְמ ליִעאדהַמ לְְּכְסוהַמ רַמאָתְיְּ

 . ִּךֶמע ךיִעְר"תֶאְו יל ָךְביִשַא יִנֲאּ
 ָרָמִמ ּוקְבְּג םיִקָתַׁש רּושְו הָאְרּו םִיַמָׁש טְּבַה

 :יול"הְׂשֲעַת"המ ךיִעָשָפ וגר "וָּב"לְעְפִּת"המ ָתאָטֲח-םָא*
 :חקָי ְךְרִמיהמ וא לָּתִת"המ ָתְקַרְצ"םַאז

 :'ֶּתְקִדִצ דמן ֲּעׁשְר ְּוָמְּכׁשיִאְל*
 :יםיִּבַר עוֶרְזִמ ושי ּוקיעְַי 'םיקושע בֹורֲמ

 :הָליָכּב תֹוָרַמָז ןָתֹנ לש ַּתוָלֲא היא רֿפָאדאלְוס
 :ּונַמְכְַי םִיָמׁשַה ףועמּו ץֶרָא תֹומֵהַּבמ ּונפלִמי

 :םיִעָר ןואג יְִמ | ָהָנעַי אָלְו ּוקֲעְצִי םֵׁשי
 :הנָרּוׁשְי אָל ידו לָאועַמְׁשִהאָל אְוָש-ְדַאי

 זול ילֶלוָחְתּ ויִנְפְל יב ּונְרּושְת אָל רַמאָתְיִּכ ףָאיצ
 :דאְמ 'שפּב עָדְיאָלְו פא ידְקְּפ ןיאידיּכ הָּתַעְוי5

 פ רָקְכְ ןִלִמ תַעֹדלְבְּב ּוהיּפ"הָצְפְי לָבָה בויאְו
 :רמאיו אּוהיִלֶא ףסיני* 6

 ..,... :םיִלִמ ּהָּלָאְל דָעיִּכ ָּךְוחַאְו ריִעָז יליִרֵּתַכ
.. 

 קרתא לעפל  קוחרמל יעד אָשָא
sed 1 prb 4 | 36 * 6 01תֶוָאְּת   prps DN et ins33 *1 1 םֶלָשי |  

ft 6 5רַהָי | = 1  ? de; prpsמע 56 8גג4 = לָבָא, םֶלֶא, 1? 4 | ל 6  
 6 'אְּכ | 37 *= 41? || * = הָּבְרִיו | Cp 35, 2 1 6380 יִּתְקַדַצ | 31 יל | 6

v 16 post 8 | g * MS8 טק  || a1?תשלש | 6 * 255*= 3% ןל | *  + 
ante v 12 | 10 3 ih et05989 "ושע | ל 1 םיִעָר צו םיִריִּבַּכ; ₪5 ץ 9  

 ונישע | זז = ּונַפְלַאְמ | 13 ומ? תַפָש ץe 1 ּונְר--? | 14 *1 םזד 6 ש 3777 |
cf ad 8 et 36,1 |ל ] 'וחְתֶהְו | 16 **1 6 05 דקפ ןיִא | ל 1 6 020 עַשָפְב;  

Cp 36, 1 trsp ante 35,15 et conjg 35,15 6 362 |62 דיִּבְכִי |  ca 20MSS16  

 2 6 (é&v éuoi, scilicet) אוהילאל; :ם5 6+ יל post דוע .



 1104 בויא 4-6

 :ךִמע תֹוֲעַּד םיִמִּת יִלְמ רקָשדאל םֶנָמָאדי
 עֶׁשְר הָיַחְידאְל< :'בל חָּכ ריבי סָאָמי יאָ ריִּבַב* לאדה

 ויני קיזצמ עֶרנִיײאלז  :ןתו םיִיִנע טַפָשַמּ
 :ּוהָּבְגיו חַצֶּנָל םבישיַו אָּפִּכַל םיִכָלְמֹיתֶאְו

 :יִנָעְיִלָבַחְּ ודל םיִקוַּב םיִרּוסַאםאְופ
 :ּורָּבַנְתִי יִּכ םָהיִעְשְפּו - םֶהְל דגי

 :'םיִמיִעָגַּב | :ןָאַמ ןּובּושידיּכ רמו  רסּומל םֶנזֶא לָנָיַו
 םֶהיִנְשּ"" = בּטַּב םֶהיִמָי "ּוְלַכָי  ודְבַעַיְו ועָמָשי-םֶאיי

 :תַעָד יִלָבְּב ועוני ורבע יחשב ּלעָמשְי א אָלְַאְי

 :םֶרסא יכ ועושל אל  ףא מישו בליני
 :יםיִׁשדקּב םֶתְיַחְו םֵׁשְפַנ רַענּב יתָמָתִיי

 :םָנְִא ץחלב לגָיְו ֹורְנְעְב יֵנָע ץלמופ
 רֶציפִמויזְתיִקַה יףָאְויפ

 :ןָׁשָד אלָמ ךְנֲחְלַׁש תחנְו יִהיּתְחַּת קצּומדאל בחר
 :וכְמְתו טּפְׁשִמּו ןיִד ָתאָלָמ עָשְרְְֶיִדְוי

 ָךָמַלַא רָפֹכ"בְרְו יקָפׂשְבְךְתיִסְיַּפ יהְמֲח"יְכייפ
 :ַחְכיִעַמַאְמ לכו רֶצְב אָל ּףעוׁשְךָרעיֲהפ

 :םָּתְחַּת םיִּמַע תֹועל הֶלָיַלַה ףָאְׁשִתלַא==י
 :יִנָעַמ ָּתְרַחְּב הָז-לַע יִּכ ןואדלָא ןַפּתלַא רָמָשַהְיי

 :*הָרֹומ ּוהֵמָכ יִמ ֹוֲחֹכְּב יביִנְׂשִי לֶא-ןֶהְ<>

 :הְָוע ָתְלעְפ רמי כד לע דפי
 :םיִׁשְנֲא וָרְרְׂש רֶׁשֲא ולֲעַפ אָּנְׂשַתיִּכ רכז

 :קוחְרְמ טיִּבִי שונא ֹוָבוזֲח םֶרֶאלּכי
 :רקחדאלו וינְׁש רַּפְסִמ עֶדג אָלְו אינש לארה

5 == dl )Var ad ו חפ ₪ 1 בָל דֵבָּכa = || (בל .; ריבכ et סת; 6 םאמי | 
  1'בי | ל  * ca 7oMSSצ | z*1ֹוניִּד 6 36,155 + וָנָעַמ קָדַצ | * 1 םָאְו 7
mtr cs || 2ז ° dl? || < cf 33,18 | 13 prps ומישי ; 1 4 | 14 * 9"*18/155 תּומָת | 

 תַחָנְו בַתַר  et rsp hueּתַאְו | ל1? ךַעיִסָה  | 1516 9 it | 16 * 1ל 6'קכ
6 sticho sq | * prps ,ךיִתחת al ָךְּתִחַה Fr awa) |] 1 ךַכָמְת et 
antea bwin: || 18 * prps (?) הָמַחל ג (?) הָמַחיִּכ vel ;המָחְּכ dl 6+ יכ etl 

 | ְךַחיֵׂש ₪ ול (  alףךעשי  | 101 ftב  cave | * prps ) pnp; 41 6המח
v 20 crrp | 1 הֶלְוע | 22 51 ft al) ב) dittogr?) | ל 6 buvdorng (NID): 

 . 26 dl (add)צ | 48 ?1



pes 

36,27—37,12 IOB 1105 

 :ּדֶאְל רֶמְמ 'ּוקְ םִיָמ"יַפְטִני עֶרָני יב
 :בָר םֶדֶמיילע ּופַעְרִי םיִקָחֶש יְכְזײרְׁשַא*

 :וְִּכְס 'תֹואְׁשִת | בֶעיׂשְרְפִמ ןיִבְיְיִַא ףָא
 :הָּקּכ יםָיה יׁשְרְׁשְו והֹוא וילְע ׂשֶרְּפְרַהי

 :ריִבְכַמְל לְכֲאְָתְי .םיִמע ןיָכָי םֶבְדּכ
 :יעיִנפַמְב יִהיִלָע ויו רֹואהָּקִּכ םּפַּכ"לַעי*

 :'הָכּוע-לע ףָא 'הָנְקִמ ער ויְלָע רי
 :ְמוקְמִמ ריו יכל דָרָחְי יתאולדףַא'י 7

 :אָצְי ויִֵּמ הָנָהְו דלק דְנְרְּב עומְש ּוָעְמְשי
 :ץֶרָאָק תפְנּכילַע וואו ּוהָרְׁשִי םִיָמְׁשַה"לָּכיתַחּת

 גֹואָג לֹוָקְּב םעְרְי ילוקינַאְׁשיוויָבֲחא
 :ולוק עֶמְׁשִיהיָּכ .'םֶבְקַעְי אָלְ

 :עָדְג אָלְו תולדָנ הֶׂשֹע תָֹאלפַנ יולוקְּב לא םעְריי
 ונע 'תֹוָרְטִמ םֶשֶגְו רַמְמ םֶשְְו ץֶרָא יאֹוֲה רמאיי לשל יב

 :והשעמ ֵׁשְנַאלָּכ תַעֹלְל םּתְחַי םֶרֲא"לָכײינְּבל
 :ןְְּׁשִת ָהיֶתֹנֹוֲעְמַבּו בֶרָאֹומְב הָיַח אובָתַול

 :הָרָק יםיִרָזְמִמּו הפּוס אֹוָבָּת ירֶדָחַה-ןִמּפ

 :קָצּומְּב םִיַמ בָחְרְו חרת לא"תַמְׁשִגִמי
 :ורוא גע ץיֿפי בע 'ַחיִרְטִ ייֵרְּב"ףַאיי

 ױָתלּוִכֲחַתְּב ךִּפַהְתַמ ויתֹוּבַסִמ אּוָהְויי
  et antea!דאנל  vel 31) | > prps 'ND; alקזי  prpsםִיָמ םיִפָטְנ | ל ] == 27
  65םיָקְז | 28 *1 ? ולי | ל =? םיִביִבְר | 291 8 יִמּו | ל  cfוקזי

 א" [pro now ((5שפמ  | 30 *16 © (nהוש  | > 16 0 (icérnra) formam aישלפמ

 (ארטימ) ודיִא || ל-ל 1 םיִרָה יַׁשֹאָרְו | 31 1 ןוזי <: | 32 ** קזקפ ספי ףַּכ"לע 4
 | *  cfמער  2/5 ftעֶּגַפַמְב | 33 * = אל  cf 15 25,29 || * 1והעלקיו רֹואָה

 ->/ = י\026 הֶלְוע, 3 לוע; 1 הלועְלע % |  | > = ira 6ארק  Ltאָנקִמ, 6 *
sfas 6249 (pr (הלוע-לע neohebr | Cp 37, 1 ** prps ,אַלַה | ל 8 ובל 1 + 

  | > 2/1559לוק  | 4 *1 6 25Sל | 21 6 033* עמש | 3 = לֶא
 | ּונָאְרְי א | 5 == Var ad 4b; 1 ₪ bַויִּפָמ 61 ם | בקעי)  cf 6 | 5 prpsבָּכעי

  4עת  velתורטמ 'גו | = 1 צע  et 41הַר | לל 1 רֲָמּו םֶשָנ +16: 6
 םיִשָנֲא | 9 ות?  vel:ופרע | 7 *1 דֶעְּב | * ₪ ₪ | < 1 6 8 שונָא

  1זז |  1 6 ZSE ONזס | : | * prps )6( Dinרדח  anteה  et dlןָמיִּת
ft קֶרֶּב; ג דָרָּב | ל 1 ft תָרָמְי proecit | * 1 6 15/1585 06%" ןָנָע | 
> ins ,בוס al ins ָךָלַהְתִי ante vel post ךפהתמ | * K tn, 0 

 ויתל--.



 1166 בויא 38,10—37,13

 :יהָצְרֶא לבת ינּפ-לע ויםוצְי רֶׁשֲא לָּפ יםלֲעַפְל
 :'ּהָאַצְמִי דָחלימַא | וְֶראְל"סַאי טְבְׁשְליםֲאי

 :לָא תֹואלְפַנ ןְגוּבְתַהְו דֹמָע בויא תא הָנְדַאַהצ
 :ֹוננֲע רֹוָא עיפּוהְו יםָהיֵלֲע ַהֵלֲא-םׂשְּב עֶרֲתָהי5

 :יִעָּד םיִמָּת תֹואָלְפִמי בַע"יִׂשְלְפְמ-לע יִעַדַתַה
 :םורָּדִמ ץֶרֶא טָקָשַהְּ םיָּמַח ְךיֶרְנְּברֶׁשַא ל

 :קצּומ יִאְרַּכ םיִקְנֲ םיִקָחְׁשִל ומ ַעיִקְרַתַי*
 ְׁשֲחיִנְּפִמ עג אל ול רמאנ-המ ּונֲעיֵדוֲהּפ

 :עָלָבי יָּכ שיא רמָאסָא רבא כ וליירפמיה>
 םיִקֲחְׁשּב אּוְה ריִהָּב רֹוא ּואָר אלו הָּתַעְויי

 הָתֶאָי יבָהָז ןופְצִמ> א :םרהְמִּתַו הֶרְבַע חוו
 והְנאָצִמ"אל יִדש33 :דוה יאָר ךולָא-לע
 :הָנעֶי אל הָקְרַצבְרְו טָפָשַמּו חָכדאיִגש

 פ ובֶליימְַחלְכ הֶאְרִידאְל םישָנֲא ולארי ןכל
 :רַמאיַו יהָרֲעְּסַה ונַמי בויִא-תֶא הָוהְי-ןִעיַניי 8

 :תַעָריִלְב ןיִלִמְב | הָּצֲע ךישְחַמּו הָו יִמָ
 :יִנעיִדוהְו יְֵאְׁשִאְו ּףיָָלֲח יָבְגְכ אָניְרָזא

 :הָניִב תְעַדְםַא דֿגַה ץֶרָאיִדסְנְּב ְתִָה הָפיִא+
 :וק ָהיִלָע הָטָנייִמ וא עדת יִּכ ָהיֶזמְמ םשיִמ

 :הָתְנּפ ןְבָא הָרְיְיִמ וָא ּועָּבְמַה ָהיִנְדִא המדע
 :םיִהלָא ינְּב"לּכ ּועייֹו = רֶקָב יִבָכוְּכ דחו -ןֶרֶב

 :אַצַי םֶחָרַמ וחיִנְּב םי 'םִיָתָלְִּב ידו
 :ותְלְתַ לפרעו ושב ןנ ןָנָע יִמּושָבפ

roםִיָתְלְּו ַיִרְּב םיִשָאְ ייקח ויל ירָבָשֶאְ : 
prpsז2 1 לעָפְל ₪ סמ; 6 רשאלּכַמ ₪6 | 41 ּוהָנַצְ | < 1 6 3 הצר;  

 ונֹצְרָּכ | 13 ** קזקפ הָרֲאְמְלְו; 61 םָא (uקו) ₪ 1 + ּוהֵציִרי | * קצקפ ּוהָאְצִי |
 141 דמע | 15 = 6 וילעפ לא 1 ? ₪; 9 גז | 16 *1 ₪ הָאְדִתַה קז עדתה |
 b-b prps 016 (050100 56 חד הסשמקופש['ר /15%%9353%) םיער ו תולפמ םֹואְתַּפ-

v 18 trsp frt ante var | rg lc ca 25MSS 8םעְרַמ םֹוהָּת ליִּפַמ 6?) |  

 Or* ‘Jy | 20 * prps רוסיה | *ל prps 'די cf® || 21 = ,,00scurus" a רַהָּב
 obscurare (sic etiam in lingua syr) || 22° l 'רהו | 1 הארנ | 23 1 6 8 בר

Cp 38,הנעי אל | 2416 6 'אָרִי |  cטפשמו  post DD et conjgדצ 'רו ' et trsp 
 r*6+add | ל sic 8 (406 'ַהְנִמ;16 0 ןמ | 6 8 רובְגכ ||
 5 61 6 ca 601195 39 ו | 8 * 9 (ףש) ימ0ו) | 1 ft תֶדָלַּב רַכָס | זס * 5

 רּכָשֶאְו = רכסאו; 1 + רטשֶאְו, 6 206טמש % | * 63 קוח ; prps (?) קח



IOB 172-5  

 :יִלג וֶאְגְּב תיִׁשָי 'אָפּו ףיסת אָלְו יאובָת הָּפידֲע רַמאָויי
 :ומקְמ 'רחש הָתְעָדִי  רֶקְּב יָתיִנִצ ימימה

 :הָּנֶמִמ םי*ָשְר ּורעָּגיְו ץֶרָאָה תפְנַכְּב זחַאְל
 :שָּבָל ֹוָמְּכ ּובצֹיְתְיְו םֶתּוח רֶמָחְכ ְךַפַהְתְתיּ

 פ  ּורְבָשִּת הָמְר עור םֶרוא םי?ָשְרִמ עֶגְמִי
 :תְכֶלַהְתֶה םּוהָּת רֶקְחְבּו םִיייַכְבנירֲע ָתאָבֶהא

 :להֶאְרִּת תֶוָמְלַצ "ירעשו תֶוָמְיִרעַש ל וִלְגנֲהיז
 :'ּהָלָכ ָּתְעַדְיסִא דָּגַה ץֶרָאְזיִבְחְרְדידע ָתְננְּבְתַהי
 :ומוקמ הֶז-יִא ךָשחָו רואְדןּכִשְי ךרָּדַה הָזיֵאופ
 :ותיִּב תוביִתְג '"ןיִּבָת יֵכְו ֹולּובְנהלָא 'ּונָחְקִת כ
 :םיִּבַר ְּיָמְי רָּפְסַמּו דלת זָאיִּכ ּתְעַדיו

 :הֶאְרִּת דָרַּב תֹוְרצֹוֲאְו גל תֹוָרְצֲא-לֶא ָתאָבֲה 2
 :הָמֲלמ ברק םָל רצ-תעל יִּתְכָשְח רֶׁשֲא

 :ץרָאילע 'םינק פי ירו קלָחנ דרה היא
 :תולק זיזחל ךֶרַדְו הָלָעּת ףָמׁשל ָלַפיִמ5

 :וָּב םָרָאדאל רֶבְרִמ שיאדאל ץֶרָא-לע ריִטְמַהְל א
 :אָשַד אָצַמ חיִמְצַהְלּו הָאׂשְמּו הֶאש עיּבְׂשַהְלז
 :לָטיִלְגֶא דילוההיִמ וא בָא רָטֶמלַשְיַהְי*

 דלי יִמ םמָש רֶפְכּו חרקה אָצָי יִמ ןָָּבִמפ
 :ּודָּכַלְתִי םּוהָת יִגְפּו ּואָּבַחְתִי םִיַמ ןֶבָאָּבִ

 ִּת ליִסָּכ "תוכָשִמדוא הָמיִּכ יתונדעמ רֶׁשְקְתַה
 | ימֲחְנַת ָהיִנְּב"לַע ישע ֹותעְּב תִרְזַמ איִצֹתָה

 :ץֶרָאְב וָרְטְשִמ םיִשְּמדִַא םימְש תֹוָקְח ָתְעַדָיה 5
 ָָּפִכִּת םִיֵמ"תַעְפְׁשְו ּךָוק בַעָל םיִרָתַה

 ונגה ְּךל ָּרֶמאְיְו וכלי םיִקְרְב חלָשְתְהי
 rr 5 dl (m cs), al dl ףיסת אלו | ? 1 הכְבּו 661 6 aAN @ע 060טדפ) |
 =< ] 'אָּג תבָשִי ץe1 תיִּבָשי (אנ cf 6) || :2 = 6 יִתיִוַצ ִמְמַה | *ל 0 'ַשָה תעדי
 Icy [הָָּתְעדו | 13 sic 4 (ע prps ;(suspens םיִפָשְר 0) | 14 1 p ftַבַּצִתְו
 vel בצת all 4 et oe שובל ומכ | 15 63 3] 17 51 8 6 6 ירעש| |

 19 4 ?'ה | 20 1 חַגַת IE ל[ :ןְבְת = ּונָאיִבְת | 22 rs ירְצּואְו | 24 * 1 6
 3 ה | 16 6 (rdxvn) ר!טיק | 5 3 ץֶּפַי | 4 קזק5 םירק | 7 1 הָיִצמ | צ 28

prpsּואָמָחְתִי 4 הֶאַמַחְ) | 31 5  alואבחתי  (Var?) || 30 * invers ?; pr 

 תֹוּדַנעַמ | * אח. ץקaס.; 1 .תורסמ ? | 32 5 699 | ל 1? םֶחנִת | 33 1 'דַיַה |
 34 16 6 (0ח0א0006ז0[ (cov ָךָנָעה .



 ו בויא 38,36- 8

 :הָניִב "יוְכָשל ןַתְניִמ ומ הָמְכִח יתֲֹחָמַּב תָשיִמְ
 :ביִכָשַי יִמ םִיַמָש לְבַנְו הָמְכֲחְּב םיִקָחְש רֶפַסְודיִמּל

 :ּוקָּבְדְו םיִָנְרּו קַצּומל רֶפָע תֶקָבְּבִ*
 :אָלַמִת םיִריִפְּכ תָיַחָו ףָרָמ איִכְלל דּוְצְתַהִ

 :בֶרָא-ומָל 'הָכִסַב בִי יתֹוָנּועְמב ּוחָשְייֶבי
 :לָכָאיִלְּבל ועָתַי .ועּושְו לַאדלֶא וָדְלי-יִכ  ודיצ ברעל ןיכְ ימי
 :רֶמָשַת תָֹלְיַא ללח עַלָסילֲעַי תֶדָל 'תע יִתְעַדְי8ַהי 9

 :הָנּתְרִל תע ָּתעְיְו הֶנאָלַמְּת םיָחְרי רֹופְסּת*
 :הָנְתִַׁשִת םֶהיֵלְבָח הָנְמְלַפְת ןָיֵרְלִי הָנְעַרְכת

 :ומָכ ּובְׁש"אַלָו ּואְצְי רָב ְּברו םֶהיִנְב יֹומְלחַּ
 ַתָּתִפ יִמ דֹורָל תוְרְסְמּו יִשְפָח אָרַּפ תַלׁשיֵמ

 :הָחָלְמ ּויָתֹונכְׁשִמּו .ותיב הָבְרִע יִּתְמׂש"רֶשַא*
 :עֶמְׁשִי אָל שגונ תֹואְׁשִּת הָיְרק ןֹומַהְל קחי

 :שורדי קחְילְּכ רָחַאְו ּוהֲעְרִמ םיָרָה רֹותְ
 :ְָמּובֲא-לע ןיִלְיימַא ּךָרָבָע םיר הָבאָיַה

 ְהיָרֲחַא 'םיִקְמִע דָּנׂשִי"סִא "ותבע םֶלָתְּב םיִריײרָׁשְקָתַה יי
 ְעיֵנְי ויִלַא בֹוְעַתְו .וחפ בֶר"יִּכ וָּבדחַטְבִַתַהיי

 re :ףְלָאְי ָָנְרְנְו 'ךערז יבושוזיפ ב ןיִמאָתָה יי

 :םָמַחְּת רֶפְעְדלַעְו ָהיִצַּב ץֶרָאָל בֶזעַתיִכיי
 :ָהׁשּודְת הֶרָשַה תֶיַחְו ָהָרּזְת לֶָר"יֵּכ חַּכְׁשְתר

 :דַחָפיִלְּב ּהָעיֵנְי קיִרְל ּהָכיֹאְלָל ָךינְּב יחיִשְקַהי
 :הָגיִַּּב הָל קלָח"אְלְו הָמְכָח ּהֵֹלָא הָׁשֲה"יָכיל

 :ֹוְבכְרְלּו םּוסל קחָשְּת 'איָרְמַּת 'םָחָמַּב יתָעְבי5
36 * inc | ל inc; prps אָסָּכַל 6( | 37 prps Wרפי? ;:פר | 38 1? formam a 

  | Cp 39,11קצב | 40 * 16 6 םֶתונועמְב | ל 15+ סב | 4ז 1 א ועפי
fit דוה' || > ? dl (dittogr), nisi praefers NINA pr תדל תע | 21? ָּתְדַעַיו | 
3 41? )g(; 1 ןהידלי 6: םהילבח vers; rz:MSS*= ןה-- | 4 *1 ? ּולָמְני 1 
Jes 18,5 | ל >5)8(6% || 8 1 6 08% רותי | זס *1 תבע וקְנְעְּב cf 63; קָנע = 
collum cf aram NpJY | * 1 6 6 (gov avAakac) םיִמְלִּת (TR) cf 6 31,38 
6 55 | 12 *1 6 et QW]; Q בש | ל 1 ףַעְרְְו et postea J] (acc loci) vel 

 | הָנְרֹג צו 'רגל | ז3 *1 םיִנְעִי T 6מצ 43 | ל 1 ₪ הָסֶלְקַנ | < 1 % הָרְסַח
 םֶחָנִמ | 16 * 1 6 255*= 'קָּת | * 1 אלכ || 18 * 1 תֶעַּכ | ל 1םירמ אב, גו | 14

  rpag.; 1 ft VON; v 13--18 <6"08(, 1ץורמב || < 6ח.



39,19—40,13 1OB 1109 

 :הָמעַר וראו ׁשיּבְלַתַה .הָרּובְג סול ןּתִתַה
 :יהָמיִא ּוָרְחַני דֹוָה | הָּבְראָב ּונָשיִעְרַתָהִיי

 :קָׁשָגיתארקל אי 'ֵחָכְב שישו קֶמְֲב יָרְֲּתַי
 :בָרָחיֵנְּפִמ בּושְידאָלְו תֶחַי אָלְו דחַפְל קָחְׂשִיי

 :ןדיִכְו תיִנֲח בֵהָכ יהָּתְׁשִא הָנְרַת ויט
 :רָפֹוׁש ילוָקיִּכ "ימאי אָלְו ץֶרָא"אָּמְַי זָגְרְו ׁשֵערְּבצ

 םיִרָש םער הַמָחְלִמ ירי קוחְרְמְו חֶאָה רמאיורַּש יָרְּביפ
 :הָעּורְתּ) | ץֶמיִתְל ָפָנָּכ שֶרֶפִי ץֵגירָבַאי ְּךְתָניִּבַמַה*5

 :ונק םיִריי יֵכָו ירש היִּבנַי ְךיַּפ"לע-םָאלל
 :הָדּוצְמּו עַלָס"ןָׁש-לַע ןגלְתְיְו ךּכָשְי עליי

 :ּוטיִּבִי ויניע קּותְרְמְל לָכֲא-רַפָח םָׁשֲמ
 פ אה םֵׁש םיִלָלֲח רשאכּו םֶדעְלעְי וָחרֶפֶאְוי
 :רַמאַו בויאדתֶא הָוהְי ןעיני* 0

 ס | הָננְעַי ּהוָלָא חיֶכומ רָֹסִי יּרַשְדִמִע ברה *
 :רַמאיו הֶוהְי-תֶא בֹויֲא ןַעיו

 :יִפֹומְל יִּתְמַׂש יִדָי ָךָביִׁשֲא הָמ יִתְלַק ןֶהי

 :רַמאיו הָרָעְסונְמ ביאה תֶא הָוהְיְדַעְיִנ
 :יִנָעיִדוהְו ףְלִאְשִא ְּךיִָלֲח 'רָבְגְכ אָנְרוָאז
 :קָהְצִת ןעמל ינעישְרמ יִמּפְׁשִמ רפְּת ףֵאָה*י

 :םעְרַת ּוהָמְּכ לוקְבּו ךָלילאָּכ עֹורָז-םַאְו
 :שָבְלִת רֶדָהְו דוהְו ּהבגְו ןֹוִאָנ אָנְ"הֶדעיי

 :והָליִפְׁשַהְו הָאג"לִכ 'הָאְרּו פא יתוֶרְבַע ץַפָהיי
 :יםֶּתְחַּת םיִעָשְר 'ּךרָהְו והָעיִנְכַה 'הָאּגדלכ יהָאְריי

 :ןוְמָמַּב ׁשֹובֲח םֶהיִנָּפ דַחָי רעב םֶגְמֶטי
sed 1 prb 248 |הָמָיִא הָרֲחֹנ  ypapouevov; 1 ₪ ִצמy | 20 *° prps19 6705  

conjg 6 66 NY. | 22 16 3MSS 3 nD? (cf 6 Baouetל  | Tin:21 *16 630  

 [תחפ ג הָחָפְ | 23 = 1? שאה ןרֶּת | 24 * קזקפ ןיִמיִי (6ו גג ליִאָמׂשִי אל, 1
(dittogr) | = conjg49,16( | ל 61  ex Jerעֵנָמָי () || ל-ל ג לּקְּב | 27 %= 61 (ש1055  

 6 ךיפ | 28 = Var ad( dl עלס-ןש) et conjg ןנלתיו 6 עלסךןש-לע | 6
Cp 40, vr <\15% 43 6*08( fit dl | 5 IAW; cjg 40,2—5 6ועְלעלי ||  AES 

trsp post6 61 | *1 רבְגַכ | 8--14  etdl | v7=38342,25 | צ 6 = 381 qq 
etdl(cf 12( |S 61 6 8/155*5 6 | 12 *<6 6 dl? |4022 || זז * 8 'ָע | ל >6  

 ל ןָהֹבָג vel 7: cf 6 | = 15/155* 89 'כהְו || %1 ₪ ְּךֵדָהְו (ג ךכד), קזק ףדה) |
 5 6 vel מתrapaxpfiua = 41 ? vel = DNn® ?, prps DAnִ ָךיֶּתְחַמ



  4O,14—41,3בויא | - 1110

 ְגיִמי ְךָל עָשותדיכ ָּךָרוא יָנֲאםַנְוַײ
 :לֶכאי רֶקְבּכ ריִצָח ְּךָמע יֵתיִׂשְע"רֶׁשֲאי תומָהְב אָגְ"הַּגַהְי5

 :וְגֶמַב יֵרירְׁשִּב ונואָו ויָנְתָמְב וחכ אָנ"הנִהפ
 :ױגָרׂשְי ודחפ* ידי ןְרָאֹומְב בָנְז ֶפֲחַיט

 :לְָרִּב ליִטְמַּכ ויִמְרַג הָשָחְנ יקיפַ ויָמָצַע יי
 :ְּבְרַח ישֹנִי "ושעה לֶא-יִכְרִּד תישאר אּוַהיפ
 :יםש-'וקחשי הש תיַח"לָכְו ל-ואְׂשִי םיִרָה ו

 ו תיכו חַמְב י דופחיאל רָהְג ישע - 23

 :'ףָאיבָקְנְ םיִשומב נחי יניב
 :ונׂשְל 'ֵעיִקְׁשַּת לֶבָחְבּו הָּכחְּב ןָתְיל ךְׁשְמתיי5
 :ויָחָל בֶקִּת יֵתֹוחְבּו יֲִּאְּב ןֶמְנַא םיִשָתָה 5

 :תֹוַר ףיִלַא רָּבדִ-םַא םיִנּונֲחַת ךיֶלַא הֶּבְריֲהז
 :םָלוע דָבעָל ונָחְקִּת ְּךַמִע תיֵרְּב תנָכיַה=

 רע 4 רִַֹּּכ מקשה

 :ושאר ימינה ns ורוע יתוכָשְב אלמה

 :ףסות"לא הָמְַלַֿפ רז ּךכ וָלֲעיישי
 :לָׁפי "ויִאְרַמלֲא 'םָגַה .הָבָוְכִנ יוִתְלַחְּתְַהי 1

 :בָצְיַתִ יֵנָפְל אוה יִמּו 'ּונְריִעַי יִּכ ירָזְכֲאדאְליל

 :יאוה"יִל םיִמָשַה לכ תַחַּת ישאו ייָנָמיּדְקַה יִמּ

 (י)ושעה || ל 1 שגי  | rg *16 6 reroinuévovרש ויד-- 1 *- 17 | 61 6 6<°~ 15
vel wl | *1 ורבַח | 20 55 crrp || ל prps )?( יִלּובי || > prps 6( ועשי || % prps )?( 
pnw. | > cig +6 + 21 | 22 = prps (?) םיִצּוצעְנ דו | 23 * prps קש al )?) ;עקשי 
lc Gyew) | ל 1ראי || = trsp ante 24 et ins postea 'h || 24 * (prps )3ֿיִנש\ dl | 

 |  vel 1 ‘nT (sic 15% 57)ףא),  (cf24ףַא  | 25 = ins ftל ₪ "בקני |1 פא

 |  | 26 3 0 kpikovוָנָשְל  || * prpsרשקת (?)  = wincire (cf linguam samarit), prpsל

5 3 Hier ויִפָּב | 5 8MSS*= חָחְבּו | 29 6+ Wonrep grpoueiov = םיִנֲעיַּכ cf 

Thr 4,3; 3+ ;יֵמיל ins frt הָנְויַּכ | 30 = 1frt םיִרְחְס cf ]65 23,8 | ל 6 יִנְּב | 6 
miwrév ||? 0 év rAoioig | 5 0 DT | Cp 4r, 1° (ft) MSKe 360 § 7 ;-ךת 
4MSSKe= ‘n— | * al ה (dittogr)| > 25 bא | 5 prps 1אָרַמ | * 2 לָטָי + | 
2 *= 4ub ; קזקפ רכזי אל, ג1 ?) רֶז ךַאְלַמ | *16 א ונְריִעי +6 וגררועי 0 ונרועי 
 ] << | ויו | 3 *1 ומ-- | ל 16 6 םֶלְשַו  | = 1 ft 6 2755 25ינריעי 6155

 דָחֶא אל. ! veאּוה אל



41,4—25 JOB III 

 :ּכְרָע ןיִחְו יתורּובָגירבדו רַב יׁשיֶרֲחָאיאָלּי
 :אוָבְי יִמ ֹונְסר לָתָכְּב ֹוׁשּובְל ָּפ הָלְגְדיִמ

 :הָמיִא ויַָׁש תביִבְס .חְּתַפ יִ ויִנָּפ יִתָלַּ
 :'רָצ םֶתּוח רּוגְסי םיִנְנֶמ יקיפא יהָוֲאג

 :םֶהיניִב אְבְיאְל ַחּורְו ושני דָחָאְּב דָחֶא
 :ּודָרְּפְתִי אָלְו ּודְּכַלְתַי ּוקָּבְדִי והיִחֲאְּב-ׁשיִא 2

 :רַחׁשיֵפעֶפעְּכ ויָניֵעְו רוָא לָהָּת ויָתְשימעופ
 :ּוטְלַמְתַי שא יִדְיִּכ ּוכְלַהְי םיִדיִפל וימי

 :ןֶמְנַאְו חּוָּפָנ דּודְּכ ןָשָע אצו ויִריחּנִמִי
 :אָצָי ויָּפִמ בַהְלְו טֵהְלְּת םיִלָחָג ושָפְב

 :יהָבֲאד 'ָּודְת ויָנְפְּו וע ןיִלָי וראָוצְביי
 :יטֹוָמהלַּב ויִלָע קוצי"  'ּקְבָד וָרָשְב ֵלְּפמי5
 :תיִּתְחַת חַלָפְּכ יקּוצְיְו ןֶבָאדומְּכ קוצי וּבָל

 :"ּואָטַחַתִי "םיִרְבְשִמ 'םיִלֲא ּורּוָי "ותָשָמל

 :'הָירְשְו 'עָּפַמ תיִנֲח .םּוקְת ילְּב בֶרָח יוהגישמי*
 :הֶׁשּוחְנ ןובָקִר על לזרב ןֶבְתְל בָשֶחִיי

 :עלֶקהיִנְבא וָלּוכְּפֶהָנ שקל תֶשְקְרָב ּונָחיִרְבְנְאְלי
 :ןְיִּכ שעְרְל קַחְׂשִיְו חַתות יּוֵבְׁשְחְנ ישב

 :טיִט"ילָע ץּורָח דַּפְר ׂשֶרָח יוד יויִּתְחַתְי
 :הָחָקְרַּמַּכ םיִשָי ם! הָלּוצְמ ריִסַּכ ַחיִּתְרַי

 :*הָביִשְל םוָהִּת יִבָשְחָי יביִתַנ רואי ױיִרֲחַא4
 ;תַחְיִלְבְל ושַעָה יולָשמ רַפֲע"לֲע-ןיִא5

prps TY || * prps1 51 שדחי || *  Siv4 cum 41,1 —3 conjg,4° 09%1ל | ל  
 רֵּבַדֲאו 564 cf שירחא || < קזק ֹותָרּובְּג | 72: prק ליַחְו; ג1 ןוה, דוה | 5 6
 6 (סשקטאס() ירה | 6 3 ויפ | 7 = 1c 6 הנ | ל-ל 1 6 6 רצ םַתֹוח ורגס | 1
 חַוְרִו | v ף >115* 34 8*6), di(Var) | זס 11תַש -- || rr 39 וטהלי| r2 lc 30 םֶגאְ

(arwheia)9 ץּורַּת | ל 6  dittogr) | 13 16 6 MSS | 6 rrMSS0  
)g( || * 61 )Va|ןודבַא | 15 * טל | * 1 6 66 ּוקַּבִד | = >6( 41 || 16 == 01  

 17 * =11MSSX ןתאשמ )= ותא vel 1תַאשִמ) || ל קזפs ) םיִלָב c <; 1 םיִלֲא אש
 vel םיִליִא 445 || = קזקפ םִי יִרְּבָשָמ יו םיִרָּבְׁשִמ; 1 5+ םיִרְבְנ ויָנָשָמ | 51 6 8

ftהָידֶשְ |  > | ‘WH | * dub; SAW.יל 689  An: | 18 *1 6 MsFen 
 בקר (] (dittogr || כז *1 6 6 הָנְקכ | *1 ול בֵׁשְחָנ | 22 * קזק תַחַה et ק0563 שֶרֶח
0 sקprיר- | ל nסדק || 31 םישי | 24 3 6  incert; fit6 605 | ל-ל  
 רואי | < קזקs וביתנ | %1 5+6 3 בֵׁשֲחַי | * 6 הָיִבְשְל, 0 = הָליִבֵׁשל, 3 הָשֶּבִי

 קזק () 1ּתְבָשְל | 25 * 1 6 1לָשִמ | "ל 1 תיַח 'לעבל.



Fr - בויא 4 7 

 פ  :ץַחְשיינְּבלּכלע למ אוה 'הָאְרו תָבָנ"לְּבייתָא
 :רַמַאיַו הֶנהְידתֶא בייָא ןעיוזי ל
 :להַמזִמ ָּךַמִמ רֶעְביאָלְו לכּות לכו יִתְעְדְי :

 יִנָמַמ תואְלפנ ןיִבָא אידה ןְבָל יתעָדייֵלְב' הָצֲע םיִלעַמוהז ימי
 :עֶדֲא אָכו :ינעידוהו ְךֶלָאְׁשַא רָב יִכְנָאְו אָנעמְׁשי

 ְִתֶאָר יגיע הָתַעְו ְּךיִתְעַמׁש ןְזָא-עַמׁשְל
 ס  :רָפֲאְו רַפָע-לַע ייִּתְמַחְנְו סָאָמָאי ןּכ"לעפ
 הוהְי רָמאיַו בֹויֲאדלָא הָלֶאָה םיִרָבְּדַהתֶא הָוהְי רֶבִּד רַחַא יּהְיַ
 יִלֶא םתְרְּב אל 5 ףיער יִנָשְּו ךַב יֵפַא הֶרֶח יִנְמיִתַה זפיִלֲא-לָא

 םיִליָא הָעְבָשְנ םיִרְפ"הָעְבְש םֶכְלְּוחְק הָתַעְו :בוַא יְּעְּכ הָנוכְ
 לֶלַּפְתַי יְִבַע בויִאְו םֶכְעּב הָלֹוע םָתיִלעַהְו בוי יְִבעדלֶאּוָכְלּ
 םַתְרַּבִד אֵל יֿכ הָלְבְנ םֶכָמַע תוָשַע יּתְלַבְל אָשָא ויְנָפַא ייּכ םֶכיְִ
 רַפצ יַחּושַה דָּדְלְבּו יִנָמיִּתַה דַפיִלֶא ּוכְלַופ :בויִא יִּבְבַעְּכ הָנּוכְנ 'ילא
 בא נָפתֶא הָנהְי אשי הָוהְי םָהיֵלא רָּבּד רשאּכ ושעיו יִתְמַעַגַה

 -לֶכָ ייִחַא-לכו אדל וילא אבו :הנשמל באל רשאי
 לע ותא ומחניו ול ודנו ותיִבְּב םֶחל ומָעיּולָכאיִ םיִָפְל ויֲעְדֹ
 שיאו תַתַא הַמיִׂשָק שיִא ולדּונְתִיַו וילע הוהְי איִבַה-רְׁשֲא הָעְרֲה"לְּכ
 ול"יִהיו ותְׁשאַרַמ בויא תיִרֲחַא-תֶא ךְרַּב היהיי :דחֶא בָהָז םזנ
 גאו רֶקְּב רמציתלאָ םיִלָמְג םיִּפְלַא תָשָשְו ןאצ ףלא רֶׁשֲ הָעְּבְרַא
 תַחַאָה"םַׁש אָרְקִיַו+ :תֹונְּב שולשו | םיִנָב הָנֲעֿבְׁש לָהּ :תֹונֹותַא
 יאָצַמְ אלו :ּךּוָּפַה ןרק תיִשיִלָשה םֶׁשְו העיצק תיִנְׁשַה םֵׁשְו הָמיִמי
 ְךּותְּב הלחנ 'םֶהיִבַא 'ֹטֲהְל ןתיו ץֶרָהלֶכּ בא תוְבִּכ תָפָי םיִשְנ

 : :'םיִמָי 'עבלו קו בוא תמי .:תורל הַעְּברַ ףינב ינבְתַאְו גנב
741- 

 26 *1 ותא | *1אְָרִיַי | <16 636? ץֶרָש | 0כ 42 + צ 61 | כ 516 0 ב יִּתעַדְי
 % תעדי |" 16 6 הָמּואַמ | 3 *= add ex 38,2 | ל ins 6 MSKen 19 8 םיִלְמְּב |

DB (3 52/2/0( et ins antea,6 רפע- לע 616 6 (6ז6אףצ)  v4 add || 6 ° conjg 

mlt MSS 69ל 1 | ילע | 9 16  | (ויכ MSSוז m)מֶה || 7 1יֵלֲע | 8 = 4! םא D m cs, 
 'צו || זס * א ,na 0 תּו-- | ל 1 ויעְר || zr ins 6 15% 75 6 ותשי] et dl 6 6 םחל
 ותיבב (בב 2MSSKes) | 13 fit forma mixta ex ]yW (=2><7) et< הָעְבָש

 sic 11/155( || 14 1 fit) הָמומִי | 15 5 1 6 5*2/155% 680 ּואָצ-- | 4MSS ןהל,
 5MSS ןהיבא, 5 ןהיחא | 16 3 6 ץס et postea ד6 56 ח6עד0 2זמ 706

 240 (6%%5 248) | * א ארְיַו | ° ?ins םֶהיִנְבּו | 17 6+ 4



DWT יש 
CANTICUM 6: אד 

 :הָמלְׁשִל רָשַא םיִריִשַה ריש י 1

 :ןִָמ ירד םיבוטריכ | והיפ תֹוָקיִׁשְנִמ *יִנְקָשי
 :ףּובהַא תֹוָמְלע ֶּכְלַע ְּךֲמַׁש 'קרות ןָמָש יםיִבֹוט ףיִנְמְש ַחיִרלי
 יויָָדח ְּךלָמַה "יִנָיִבַה  הָצּוְרַג ירח יִנָבְשְמי

 :*ִךּוכַהַא םיִרָשיִמי ןַײמ ירד "הָריִּכְזנ ְּךְּב הָחְמְשַנְו הָליִנְ
 םָלְׁשּוְרְי תונְּב הָנאָנְו יֵנֲא הָבֹוחְׁש

 :הָמְלָש תָעיִריִכ רֶדְק לֲהֶאְּכ
 שמשה יִנְתַפְוָשָש - תֶרְרַחְש יִנֲאַׁש יִנָאְרַתִלא

 יִלָש יְרּ םיִמְרְכַה-תֶא הָרְטְנ יִנמְש יּבורֲחְנ יִמִא יִגְּב
 :יִּתְרָמָב אל] |

 םִִרָהְפּב ץיְִּרַּת הָכיֵא "הָעְרִת הָביִא יִשְפִנ הָבֲהָאַׁש יל הָדיְגַה
 ס ְּהיֵרְבֲח יֵרְרֲע לע 'הָיְטְעְּכ הָיָהֶא הָמלַש
 םיִשָנַּב הָפְיַה =ּךָל יעְדת אָלֲא*
 פ :יםיִעְרָה תונְכְׁשִמ לַעי ףיתיִדָּנתֶא יִעְרּו ןאצה יְְקַעְּב ךָלְיצ

 :יִתָיִעַר ְּיִתיּמַּד הערפ יִבְכְַּב לתְסְסֶל
 :םיִזּרֲחַּב ףֶראָּוצ םירותּב ְךֵמְחְל ּונאָני
 :ףֶסָּכַה תידְקְנ םָע ּךָהָׂשעֶג בָהָז יֶרותיי

 < קיר ןתָנ יִּדְרנ ּבְסְמַּב ףֶלֶמַהְשדַעיי
 :ןיִלְי יִדָש ןיּב יל לדידורָמַה רֹורָצינ

 Cp. 1,156 4 | 2 *1 יִנְקָשַנ | ל 1 ףיִּפ | 3 == ו 6 41, 60 דלָּכַמ יָנֶמש ַחיֵרו
 םיִמָשְּב cf 4,10 | ל 661 קְרּומ, 6 exkevweév, ¥ 0/2 ; vell קּורְמַת | 4 * 69+

 ףיִנָמָש םיִרְל | *16 8יִנָאיִבַה | < 16 3 ףֶרָדַח, sing etiam 6 | 4 pזps הָרְּכָשָנ |
 55 add; cf mtr | 1 םלש (םֶלָש ?( | 6 *7* add, cfmtr | 7 ** ג 65 6] |

 ל ] היִמְעְּב vel 6 824 הֶיְעטְּכ | 8 -* add, cf mtr | g sic Occ, Or יתסוסל;

prs .יתסּוסְל || 12 1 ₪ ודרכ 
Biblia. 72 



 1114 םירישה ריש 2,13—1,14

 ס יִדָג ןיע יַמְרכְּב יל ידרֶפָּכַה לכָשֶאי+
 :םינוי יגיע יפי הי יִתְיַעַר הָפָי היפ

 :יהָנגער ונשרעדףא  יםיִעָב ףָאי ידוד הָפָי ףּנַה
 :םיִתּורָּב 'ּונָמיִחָר םיִּזְרַא 'ּוניִּתַּב תֹורְקיל

 :םיִקְמַעָה תָנשּוש ןורָשַה תֶלְצַבָח יִנָאי 2
 :תנְּבַה ןיּב יִתְנְעַר ןכ םיחוחה ןיּב הָּנׁשֹוׁשְכ*

 םיִנְּבַה ןּב יִד ןִּכ .רעוה יָצֲעב חּפַתְּו |"
 :יִּכָחְל קותָמ ֹויָרִפּו יִּתְבָשְיְו יִתְרְמַח לָצְּב
 :הָבַהֶא ילָע ולגִדְו ןיה תיִּבלֶא יִנָאיִבַה
 . םיִחּוּפַּתַּב "יִנּודְּפְר 'תושישָאּב ייִנּוכְמס5

 :ייִנֲא הָבֲהֲא תקוח-יי
 :יִנְקְּבַחְּת ֹוניֵמיְו יׁשאֹרְל תַחְּת ולאֹמְׂשפ

 הָדָׂשַה תֹוְלֵאְּב וא תֹואָבְצְּב םַלָשּוִ תֹוָנְּב םֶכְתֶא יִּתְעַּבְׁשִהזי
 ם | :ץֵּפְחָּתַׁש דע יהָבֲהַאָה"תֶא ְָרוְעְּת"םָאְוּוריִעְתםֲא

 אָב הָז"הּנַה ידיה לוקי
 :תֹוֲעְבָּנַה-לַע ץַּפקִמ םיִרָהָה"לַע נָלַדְמ
 יםיִכְיַאָה רֶפְעְל וא יֵבָצִל ידוד המוחי

 עונְלְתְּכ רֶחֶא 'ּדַמוע הֶז"הּגִה
 :םיִכְרחַהְְִמ 'ץיִצמ | תֹונלַחַה"ןמ יִחיִגְשַמ
 ְָכ"יִלו יָתְפִי 'יִתיער 5 ימּוק ייל רמו ידה הניו
 :'ּונָצְרְב :דל 'ּךְלָה ףלָח םֶשָּגַה רָבָע יוחסה הָגַהיִכיי
 עֶמְׁשִנ רֹוּתַה לֹוקְו .יעיגה ריַמְנַה תע"  ץֶרפְב ּוָאְרִג םיִנִָּנַהיי
 בד :וד ַיָר ּונְתָנ ירֶדְמְסיםיִגָפַהְו ָהיֶנַפ הָמְנֲח הָנַאְּתַהי

 ס = ִּליִכְלּו יֶתָפָי יִתיְעַר 'יִכָ יִמּוק
 15 ?mcs dl | 16 35 תם ?cs dl | ל 6 000000 ¥ 2/7: 3 אפיצר |

 r7 :1 6 8 ונתיִּב | * 8 6 nonn MSS ונטיחר, 1 6 :Q io | 6ק 2,

 3 ?MS יתדמָח | 41 ויִלע | 5 1 יִנָכְמְס | ל 56 1, 8 תושישאָּב | <  יִנדְּפר |
 9 J םיחופתְּב || << add, cf mtr et 5,8 | ץ 7 זמ 5 1

 הדשה תוליאב תונָּב םכתא יתעבשה
 ץפחתש דע הבהאה תא וריעת םא

sic Occ, Or THD, <65 | © prpsהָבָהַא | ף = 1, 6 צ 17 |  prpsct7 *  
 חיגשַא || % קז5 ץיצֶא | זס ** extra mtr (vel dl?) | ל צ + יִתָנוי | 5 6+

cs dl |ךלהו | 2 **  MSSוז mל  | (ס ותשהrק)יִתָנֹו | צז *  וויָתְּסַה  
+n.ל זמ 65 61 | 3 * ם ₪ 41? | * 16 ס ְךָל |  



2,14—3,10 CANTICUM CANTICORUM 5 

 הֶנְרְדַמַה רָתַסְּב עלָסַה יוְנחְּ ית
 ךָלוקתֶא יָנֲעיִמְׁשַה  ּךיִאְרַמתֶא יִניֵאְרַה

 ס  :הָנאָנ ייִאְרִּו בֶרְע לוקי
 םיִנַטְק םלְעַׁש .םיִלָעָש ּונָוֲחָאי

 :רַָמָס ּוניִמְרְכּו םיָמְרּכ םיִלּבַחְמ
 :םיִנָשּוָשַּב הָעֹרָה ל יִנָאְ יל ידו
 םיִלְלצַה ּוסָנְו םויַה ַחּופיָש רעיל

 יֵבְצַל ידוד | ךל"הָמְּד בסי
 :ריִתאָצְמ אלו  ס  :רתָב ירָקְלע םיִלְֵאָה רֶפְעָל וא

 ויִתְׁשקִּבי יֵׁשְפַנ הָבֲהָאְׁש תֶא יִּתְשְקְּב תולילּב יֵבָּכְׁשִמ-לַעַי 3
 תֹובֹחְרְבּו םיִקְנְׁשִּב ריֵעְב הָבֹבּוסַאְו אנ הָמּוקָא

 :יִתאָצְמ אָלְו ּויְתְׁשַקִּב יִשְפַנ הָבֲהֲאְׁש תֶא הָׁשְקַבֲא
 :םָתיְִ יִׁשְפנ הָבֲהָאְׁשתֶא ריִעּביְִבְסַה םיִוָמָׂשַה יִנּואְָמּ
 יִשְפִנ הָבַהֶאְש תא יִתֹאָצְמְׁש דע .םֶהֵמ יִּתְרְבִעׁש טַעָמְּב+

 יּנָּפְרַא אָלְו ּויתְזַחֶא
 :ייֵתָרֹוה רֶדֶחלֶאְו יֵמֲא תִיּב-לֶא ויְתאיַבַהְש-דע'

 הָרָשַה תֹוָליאְּב וא תֹואָבְצִּב םלָׁשורי תֹוָנְּב םָכְתֶא יִּתְעַבְׁשִה
 ס  יץָּפְחָתָש רע הָבָהֶאָה-תֶא ףָרְרועְּת"םָאְווּוריעָּת"ָא

 ןָשָע 'תורמיִתָּכ רָּבְדַּמַהדְִמ הָלֹע "תאז יִמ6
 :לכור תקְבִא לָּכִמ הָנּובְלּו רמ תֶרָטְקְמ
 :לֵאָרְׂשִי יִרּבְנִמ ּהָל ביִבְס םיִרּבִנ םיִשָש יהמלשלש ּתָטַמ הָּגַהְי
 הָמָחְלַמ יָדְמְלְמ  בֶרֶח יֵזֲחַא םֶלָּב

 פ | תְִליִלַּב דַחַּפִמ וכרולע ' ברח ׁשיִא
 :ןֹונְבְּלַה יצעמ המלש ְךֶלֶּמַה ול הֶׂשֲע ןויְרּפַאפ
 בַּהָז ּתְדיִפְר ףסַכ הֶׂשֲע ריִדּומַעי

 6 תֹנְּבִמ הנ ףּוצְר וכות יןַמָנְרא ּובָּכְרַמי

6 Var לא || 4 prps םיִמָשְּב טז 8, 14 | Cp3,1°° add cf mtr et cf2 || ב sic 

 | הבבסאו | 3 6+ 5,7, 641 יִתאֵצָמ | 4 * זז מפ ישפנ הבהאש תא יתזחא +0 ,066
55 dl, ex 82 |v 5 frtdl, ex 27 || 6 ** 1 Neh || * 22MSS תרמתכ (sing 
? cf Vrs), 1 תורמיתְּב | 7 mcs dl | ף * m cs dl aut המלש aut ךלמה | 
ro *= trsp post הבהא | ל 1 םיִנְבָה | >> dl, cfad 1. 

72* 



 צוו6 םירישה ריש 4,12—3,11

 יהָמלְׁש ּךְלָמּב ןויצ תֹונִב' יהָניֲאְרּו 'הָנֲאָציי
 ס | בל תִתְמְש םּוְכּו ּותָנִתַח םויְּ' מא וָל"הָרְטִעַׁש הָרָטְעְב
 "ּךַתְמְַל רַעָבִמֹי םיגוי ףיניע יהָּפָי ךגהי 'יִתְיְעַר הָפָי ךּגַהְי 4

 :ידַעָלַּג רֶהְמי ּוׁשָָגַש םיֹּנעַה רֵדֲעְּכ רָע
 יהָצְחַרָהןמ ּולְעׁש תובּוצְקֶה רֶרעְּכ נשי
 :םֶהְּב ןיִא 'הָלּבַשְו תֹומיִאְתמ םּכְׁש
 הָואָנ ְּךָבְדִמּו ךיַתֹותַפׂש יִנָשַה טָחּכ

 ְדֲתָמְַל דַעָּבִמ ָּךַתְקַב ןומרָה חלפְּכ
 יתְַפְלַתָל יּנָּב ךראָוצ יוד לְָנִמְּכ+

 :םיִרְבִּגַה יִטְלָש לָּכ ריִלָע 'יּלָת ןנָמַה ףָלֶא
 :'םיגָשוָשּב םיִעֹרָהי הָיְבְצ ימֹואְּת 'םיִרָפֲע ינשּכ ךיִדָש יג
 םיִלְלִצַה ּוסָנְו םויַה חּופיש רעיפ

 :יהְנּובְלַה תַעְבְּגדלֶאְו רומה רָהְלֶא יל ךָלֶא

 פ/  יִדָּב ןיא םּוָמּו יִתְנְעַר הָפָי לב
 יאָֹבְּת ןֹוגְבְלִמ 'יֶתִא . הָּפּכ ןונָבְלִמ יָת

 ןומְרָחְו ריִנְש שאָרְמ הָנֶמִא ׁשֹאָרַמויִרּׁשְת
 :ְנרְוצַמ :םיִרמְנ יִרְרַהְמ תֹויָרֲא תֹוְנעֶמַמ

 'קְנָע דֵחַאְּב ךניִעָמ ידָחַאְּב 'יִנַתְבַּבל יהָכ יתֹחא יִנָתְבַּבְל
 ןַײמ נד ּובָשהַמ | יהָככ יתחא ד ּופְוהַמ

 :'םיִמְשְּבילּכִמ ְּךיָנמְׁש חיִרוי
 ךגֹושְל תַחָּת בֶלָחְו שבר יהָנּכ ְּךיָתֹותְפִׂש הָנפְׂשִּת תֶתְיי

 פ נבל חיִרְּכ ְּךיָתֹמְלׂש יַירְו
 :ּותָח ןיעמ ילָּעָב לג = הָלכ יתחא לעני
 זז * ומ 6 ץ זס םלשורי תונב || ל טגז\ 6 8 הניָאצ || < גז הניארו | %4 4
 6 6 | * ;m cs dl 1 ךלמב הניארו | הנאצ םלשורי תונב | f תת ₪ 61 גטז םויב

dl |? m 65 41 66 + 3( |ו ותנתח גטז ובל תחמש םויבו | כ 4, 1 =< תג 65  
ut 65 | 2 * sic B-Asch,10155 6 דעַלְּגַה ןֶמ  “lc caךרעש |  Var®6  

 B.Nאגpמt "Var הצחְרה || ל Var הלכש | 3 ג: ךירבדמו | 4 *1 תִזיְלְתֶל
dl, ex 2,16|םירפע || ©  MSF!6 | 5 * 61 | ל  ftdlm6ם 27,3 || ל  cf fo 

 6 © dl, cf 2,17 | 8 * 16 603 יִתָא | * 1 יִתחַא | < sic 8; p MSS Edd רינש |
Var" pענ, ftיניתבבל || = 0 תַחֵאְּב | %  sic Occ, Orל  | g ** add cf mtr 

dlftmcs | * dlmל-ל פק גם צ 11 || זז * 41 ג 65 |?  | dl|ro*mcsdl 
rsp frt post v 15 | * mltזס םיִמְשְּבלָּכִמ ךיִנָמַש ַחיִרְו | צ 12  cs || % ins 6 v 

mlt MSS 608 Ji || 5 dlm cs.ל 1 6  || majג  .MSS 



4,13—5,9 CANTICUM CANTICORUM 1117 

 ;יםיִדְָנסַע םיִרְפְּכי םיָדָנְמ יֵרְפ 'םָע .םינומר סְּרּפ יִּדוְלְׁשי
 הָגֹובְל יצעלָּכ םֶע ןֹומְנְקְו הָגָמ םֹכְרכְוָהגיי

 :יםיִמְׂשְב יִשאְרלָּכ םָע תּולָהַאְו רמי
 :ףִנָבָלְִמ 'םיִלְְנְו םיֶיִח םִיָמ רָאְּב *םיגנ ןָיְעַמי
 ןָמיַת יִאֹוָּו ןּופָצ ירּועפ

 ויָמָׂשְב ולי יג יִחיִפָה
 :ויָדָנִמ יֵרְּפ לָכאיָו .ַּּנָל ידוד אָבְי

 יִמָשְּבִדע ירומ יִתיִרא .'הָלְכ יִתחַא יֵננָל יִתְאָּבִי 5
 יִבְלחְדַע יָניֵי יִתיִתְׁש יִשְבְּדִדַע ירי יּתְלֲַא
 ס = :םיִדּד ורְכׁשְו ְּתָש םיער ָלכֲא

 קפוד יִדודולּוָק רע יִּבְִו יהָגַׁשְי יִנֲא*
 יִתָּמַת יֵתָנֹוי יִתְיֲעַר יִתֹחֲא יִֵלייִחְתַּפ
 :הָלְיָל *יַסיִסְר יֵתֹוצְנְק לֶטדאָלְמִנ יֵׁשאּרַׁש
 הָּנָשְּבְלֶא הָבָכיֵא יִּתנְתּכ-תֶא יִּתְטשָפ

 :םַפָּנַטַא הָכָכיֵא יֵלְגַריתֶא יִּתְצֲחְר
 :ויִלָע ּומָה יִעָמּו רּוחַהְְוִמ ודי חָלׁש יִדוה+

 רומדּופֶנ יִרָיְו ָדּודָל ַחְּפְפְל יֶנֲא יִּתָמָק
 :ילּועְנַּמַה תוָּפַּכ לע* רבע רֹומ יִתְַּבְצֶאְו

 רְּבְַב הָאְצָי ישְפַנ רבע קֶמָח יִדּודְו ידודָל יִנֲא יִּתְחַתָפֿ
 :יִנָנע אָלְו ויָתאָרָק ּוהיִתאָצְמ אָלְו ּוהיִּתְשְקִּב
 יִנּעְצְפ יִנְּּכַה  ריִעָּב םיִבָבְּפַה םיִרְמָשַה יִנָאָצְמז

 :תֹוָמֹחַה יִרְמְש יִלָעַמ יִדיִדְרדתֶא ּוָאְשְנ
 יִודתֶא ּואָצְמִּתִֶא יםֶלְשּוְרִי תוָנְּב" םֶכָתֶא יִּתְעַבׁשִה*

 :יִנָא הָבֲהֲא תלוחש "ול ּודיִגַּת-הַמ
 םיִשָּנַּב הָפִּיַה דודִמ ךֶדּודדהַמפ

frt dl | = insל-*  | add, cf mtr | 14 * dl13 * קא ְךיָחְל | ל גת דלָּכ | =  
huc trsp frtv 12 | Cp 5, 1° prpsםֵּכְרַכְו | 15 = 51 ןַג | ל גז םילזונו | <  

pl MSS sine Dag | © Va™הנישי || ל  Var16 693 ותשו | 2 *  > a1]ינגל | ל  
 ויתוצוק ,sine Dag 1 יִתּוצוק | 5 melius ישישר | 4 * prps ins תֶלְּרַּב | ל 6

et | versum:6 ורְּבְדְב הָאְצִי ישפנ  prps ins 6 vיִלְע,  Hill, 16 mlt MSS Edd 
 תלדב רוחה ןמ ודי חלש ידוד
 ורבדב האצי ישפנ ילע ומה יעמו

5 *dlm cs, prps ins לועְנָּמַה ni | ל-ל prpsdlcf*|6=dl,cfv4| 7 ft 
dl m cs | 8 == 1 m cs Nil | ל 1 m cs .יִדּודְל 



 1118 םירישה ריש 9

 :ּונָתְעּבְשַה הָכָּכַש דוחמ ךֶדחְדהַמ
 ס | הָבְבְרִמ לּונָב .םודָאְו חצ ירו
 :בֶרעָּכ תורת 'םִלַתְלַת 'ויִתּוצְנְק יזַּפ םֶתָּכ ושאריי
 םימ יֵקיִפַא-לַע םיִנֹויְּכ ןיָניֲע 2

 :תאָלְמִלַע תֹובְׁשְי בֶלָחָּב תֹוצֲחְר
 יםיָחָקְרִמ 'תֹולְְנִמ םֶשּבַה 'תגּורעכ *נָחְל

 :רבע רומ תֹופְטְנ םיֿנשוׁש ֹויָתֹותפְש

 שיִשְרתּב םיִאְלִממ = בֶהָז ליל ֹויְָיצ
 :םיִריִפס תֶפָכֲעִמ ןש תֶׁשֲע ֹויָעַמ
 זָפ"יְִדַא-לע םיִדפִיִמ שש יִרְמַע וקושי

 :םיִזְראָּכ רּוחְּב ןונְבְלַּכ והֲאְרַמ
 . םיִּדַמֲחַמ ּולָכְו םיִקתְמִמ ֹוּכֲחי>

 ס וםָגְׁשּורְי תֹונְּב יער הָזְו ידוד הו
 םיִשָנַּב הָפָיַה רוד ֵּלָה הָנֲאי 6

 ְָמִע ּוגָשְקְבְנּו ףדוד הָנָּפ הָנֶא
 םֶשָּבַה יתנּורעֶל ֹוננְל דָרֶי ידודי

 :םיִּנָשוְש טְקֶלְלְו 'םיננַּב תועְרְל"
 פ | םיִּנָשוָשַּב הָעורֶה יל יִדודָו יִדֹודְל ינאי

 :יתֹקָנרַנּכ הָמְיִא םָלְשּוְריִּכ הָנאָנ יהָצְרְתּכ יִתָיִעַר ּתַא הָפְיי
 יִנָביִהְרִה םֵהָׁש יִדְננִמ ךוניע ייּבָסֶהי
 :דָעְלַּגַהְִמ ּושלָנָש םיְִעָה רָדְעְּכ ךרֶעש"
 הָצָתַרָהְ"ְִמ ּולָעָש םיִלָחְרֶה רֶדעִּכ ךינשי

 םָהְּב ןיִא הָלְּבַשְו תֹומיִאְתמ סֶלְּכָש
 :ִּךֶתֶמִצְל רעַּבִמ ְּךתקַר ןֹומְרָה חַָפְכי

 :ירָפְסִמ ןיִא תֹומָלעו םיִשָגַליִּפ םיָנֹמְׁשּו תֹוכָלְמ יִהָּמַה שש
 יִתָּמַתְי .יִתָנְו איֵה תַתַאפ
 ּהָּתְדַלֹויְל איָה הָרְּב ּהָמֲאְל איה תחא

 9 ! ונְתעבשה | זז * ג cs 1 6 6 זפו | ל ™Var ויתוצְוק ,sine Dag 1 ויתוצוק,
neohbr698 תגורעכ || *  pl MSSקנט 1 ותל | 13 < 8 וָיָחְל | ל 16  > || m cs dl 

 = armaria || % sic B-Asch, B-Napht םיחקרמ || 15 prps ריִּדַא | 16 prps 13ח |
m61 0) | לל  sקprרעל || ** קזק םיִנָפָנַּב תֹואְרָל | 4 * nlI Cp 6, 2 * 30MSS 
 cs dl, ev 10 | 5 * Var®™ ‘aD | 5b—7 ex 4,1b.2.3b || 8 * prps המלל |

DN.איָה  *m cs insף  | b-b m cs dl 



6,10—7,13 CANTICUM CANTICORUM 1119 

 ם יָהיִלְלַהְיו 'םיִשְנליִפּו תוכְלְמ ָהּורָשַאְיג תֹונָב ָהּואְ
 הָנָבלַכ הָפְי רַחְָשדומְּכ הָפְקְשָּנַה יתאְזיַמיי

 ;'תְִָּּגַּכ הָמְיַא הָמִחַּכ הֶרָּ
 לַחָגַה יִּבַאְּב תואְרְל ידי זונָא תֶגּנלֶאיי
 :םיִנֹמְרָה ּוצָנַה ןָפָּגַה הָחְרֶפַה תֹואְרל

 :לביִרְנ *יִמע תֹוָבּכְרַמי יִנְתַמְש יִשְפִנ יִּתְעַרְו אָלי>
 ָךֶּב"הָוֲחַנְו *יִבּוש *יִבּוש  תיִמְלּושַה *יִבּוש ייִבּושַי 7
 :"םינחמה יתֶלחְמְּ תימלְׁשּב י ּוזֲחָּת-הַמ

 ביָוְנ"תַּב םיִלְעָנּב ְךימָעְפ ּוָתִיהַמ
 :ףןּמֶא ירי יהׂשעמ םיִאָלֲח ֹוִמַכ ךיכְרִי יקומח
 גזַמַה רֶפְחי-לַא ירַהַטַה ןַא "רש

 :םיִנׁשוׁשּב הָּוס םימח תֶמרע ּנֶמּב
 :הָיְבְצ יִמָאָת = 'םיִרְפֲע יֵגְׁשַּכ ךיִרָש נשי
 ךשה לַהְנמְּכ ךֶראָוצ5
 םיִּבָרתַּב רַעָש-לַע ןובְשֶחְּב תוָכַרֶּב ךיניע
 :קְׂשָמַד יִגָּפ הָפוצ ןונָבֶלַה לּדְנמְּכ פא
 :םיִטָקְרְּברּוסֶא ְּלַמ ןַמָנְראּכ ךְשאר 'תלדְו ילָמְרַּכ ץילָע ךשארי*

 :'םיִנּונָעִתַּב יהָבַהֶא ּתְמַעָּנ-הַמּו תיִפְוהַמז
 ג 1 רַמָתְל הָתְמָ תק תאז

 :םיִחּופַּתַּכ ְּךּפַא ירו ןָפגַה יתולְָּשֶאְּ לינש אָנָה
 :םיִנָשָי יִתָּפָש בָבוד יםיִרְׁשימְל יירודל ךלוה* בוטה ןיכ ְךַכֲחְוי

 סם  וֹותָתיׁשְּת יֵלֲעְו יודל יִנֲא ו:

 :םיְְכב הָניֵלָג הָָשַה אצג ידוד הָבלי
= 

 ןָפַּגַה הָחְרְפִִא  הָאְרִנ יםיִמְרְכל הָמיֵכְׁשַני

plan Mars || 12 ** prpsלַגְרנְּ =  prpsל  | dl? | ro ** prps dlף ל ג 65  

20MSS 6¥ JT) |ביִדְניִמע 68  ex 7,2 )pI MSS et Hillיֵמֲע תַּב בָהְרִמ | ל 1,  
prps c 9ל 16 6 5 תלוחמְּב | <  | Cp 7,1° prps ‘QW, sed recte ‘QW 

 םינחמה; 1? 41 | 2 * ם 65 61 | ל sic Occ, Or ישעמ || 5 8 ןמא | 3 * :prps רש
 | ףּרַש | ל קזקפ רחסה, cf תָרָחֹס ₪ 16 | 4 * 61 | ל !D MSFירָפַע | 5 * 5
 לָמְרַּכַּכ ויֵלֲע ךשאר 6/6 | 6 *% זמ 65 41 65 | ל ₪1 ן | 7 *ןהָבְהַא | ל 6 8
 םיגונעת תַב | 8 מת 65 41 | ף *1 רמּתַב | ל ג 'שָאכ 1 תולּכָשֶאּב | 5 41 תת

cf 13* | 13 * prps 1יִּבָחְל | 12 קזקפ םיִמָרָּכַּב  prpsל  | cs dl10 *%* תג  | cs 



 1120 םירישה ריש 8,10—7,14

 םיִנֹוּמְרָה ּוצְנַה רדָמּסַה חָּתַּפ

 ירק יַדּדיתֶא ןּתֶא םֵׁש
 םיִדָנֶמילָּכ ּוניַחְתְּפדלַעְו חיִרְדּונְתָנ םיִאְדרַה +

 כ יִּתְנַפְצ יִד  םיִנָשְידסִּנ םיִשְדַח
 יִמִא יִרָש קני יל חַאְכ ְּךְנָתִי יִמי 8

 :יל וזבי"אל םג לש ץוחב ָּךַאצְמִא

 נמלת יּמֲא תיא 'ָדאיִכא נָא
 :יינמר סיִסַעַמ תקרה ןַײמ קש
 :יִנְקְּבַחַּת ֹוניִמְו ישאר תַחְּת ֹולאֹמְש>

 םֶלָשּוְו תֹונְּב םֶכְתֶא יִתְעּבְׁשִה
 פ | ץֶפְחּתַש דע יהָבֲהְאָהיתֶא יּוָררְעִּת"המּו וּוריִעָת"המ

 ּהָדודלַע תֶקַּפַרְתִמ רָּבְדַמַהְדְִמ הָלֹע תאז יִמ5

 הָלְּבִח הָמָש" יִָּמֲא יִּדתָלְּבַח הָמָׁ ָּךיִתְררוע חּופַּתַה תַחָת
 :*יְָתַרָלי] ְךֵעְֹז-לַע יָתֹוחכ בלע םתֹוחַכ יִנָמיִש

 הָאְנְק לוֶאָשְכ הַׁשְק הָבֲהֲא תֶוָּמַכ הָנעיְּכ
 יהְיִתְבַהְלש שֶא יישר ךיְׁשְר
 ָהּופַטְׁשִי אל תֹוְרָהְנּו יתְבֲהָאָה"תֶא :תוָּבַכְל לכו אָל יםיִּבַר םימז

 : :ול וזּובַי זֹוּב 'הָבַהֶאְּב ֹותיֵּב ןוָה-לּבתֶא שיא ןָתְידמא

 ּהָל ןיֵא םיָרְשְו הָּנְק ּונָל תֹוָתֲא*
 :הָּבירַּבְךיִׁש 'םיַּב נַתֹוחַאל הָׂשֲעַּג"הְמ
 יִףָתְּכ תַריֵטי ָהיָלֲע הָנְבְנ איַה הָמֹוח-םָאפ
 :ֹזָרָא חול היל ירוצנ איה תֶלַּאְו

 יתולְנמ יֵרְשְו הָמּוח ינאי
 ס  :םְֹלָׁש 'תֵאְצֹומְּכ יויָניִעְב יִתיָה זא

sic B-Asch, B-Napht8,1 כ >64 | 2 *  Cp14 1 ונָחְתַּפ |  || dlm cs13 *ל  
 ךגָהנא | ל מ 65 41 || < 4, 1c 63 יִתָרֹוה רָדָח לֶאְו cf 34 || 1c 16 MSS םינומר |

add ex 26 || * mlt MSS ‘wN4 + || 7ר add, ct 27 || * sic B-Napht, B-Asch3  + 
 וררועת | ל prps הבהאה | 5 * 1 ףיתררוע | ? Edd תסתמ 6 8 ךתֶלבח 1

 ֶּתְלבח | < ָּךָמִא | + ?m cs 41 | * Va 6 8 ךתדלי, 1 ךִּתְדלי | 6 * קצק
sine Dag || > sic B-Asch; 1 6 B-Napht et mlt 5פשר  Vaדיִמָּצַּב | ל  

 % תבהלש, praem ָהיֶתְבַהְלַש | 7 * מ ₪ 41 | ** 1 ּהָתּובכְל, 41 הבהאה תא |
Var® D3 | g ** frtm csונתחאל || ל  prps dl m cs | 8 * nonn MSS6  

 61 ףסכ; 1 הֶריִט | ל prps 1 רצ( || 5 ₪ תג 65 61 | ro 5 dl c 8 כ 6%
Vaלְָּגִמ | ל 16 65 םֶהיֵניעב | < קזקפ תאצומכ וגו  



Cant 8,11—Ruth 1,12 CANT — RUTH 1121 

 םיִרְטְנַל םֶרָּכַה"תֶא ןַתָנ ןֹומָה לַעָבְּב ּהֹמלָׁשְל יִהָיָה םֶרָּביי
 :וירּפ] :ףָסָּכ 'ףַלֲא ֹוירְפְּב אָבְי שיא

 -תֶא* םיִרְטְנָל יםִיַתאָמּו המלָש ְּךֶל ףֶלֵאָה נפל ייָלְׁש .יִמְרָבי
 :יניִמְׁשַה 'ךלוקל .יםיבישקמ םיִרֵבֲחי םיננַּב תָבָשיִהי
 בל ָךְלהַמְדּו יִדוּדו תַרְּבצ

 :םיִמָשְב יֵרָה לע םיִלִיַאָה רֶפָעְל וא

RELL iced il 

 שיא ליו ץֶרָאָּב בַעְר יֵהְיַו םיִטפָשַה יטֵּפְׁש יִמיִּבי יהי 1
 :וינב 'ינָשּו ּוּתְׁשֲאְו אּוה בָאומ ידָשְּב ּונָל הָרּוהְי םָחָל תיּבמ

 ןולחַמ ו וָנְב"ינׁש םשָו יִמָעְג ותָשַא מש דלֿמלֲא ׁשיֵאָה שי
 :םָשדּויְהְיַו בָאומ"יידְׂש ּואְָבְּיו הָדּוהְי םֶחָל תיִּבַמ םיִתְרְפֶא ןויְלְָ
 םֶהָל אשי :ָהיִנֶב יגׁשּו איָה רָאְׁשִתַו יִמָעְב שיא ּךָלָמיִלֲא תמי
 םָׁש ּובָשָיַנ תֹוָר תיִנׁשַה םֵׁשְו הָּכְרְע תַחאָה םש תיִבָאְמ םיִׁשָנ
 יגשַמ הָׁשֲאָה רֵאָׁשּתַ ןֹוָלַכְו ןולְחַמ םֶהיִנְשסנ ותמי :םיִנָש רֶׁשְֲּכ
 יִּכ בָאומ .'יְֵׂשִמ יבָׁשּתו ָהיֵתלכְו איַה םֶקֲּתופ :הָׁשיִאַּו ָהיְָלָ
 :םָחָל םֵהָל תֶתָל ומַעְ-תֶא הָוהְי רָקפ"יִּכ בָאֹומ הדָשַּב יהָעְמָש
 הָנָכָלַּתַו ּהָמַע ָהיַתְלַכ יִּתְשּו הָמְׁש"הָתְיָה רֶׁשֲא םִקְמַהְַמ אָצַתַוז
 יהָנָכל ָהיַתלְכ יִּתְׁשִל יִמָעָב רָמאָּתַ :הָדּוהְי ץֶרָאלֶא בִּׁשָל ךְרב
 םֶתיִׂשֲע רֶשֹאּכ דָסָח ֹםָכָּמִע הָוהְי יהשעְ יּהָמַא תיֵבְל הָשא הָנָבֹׂש
 תִיְּב הָׁשֲא הָחּונָמ ןאָצָמּו םֶכָל הָוהְי ןֵּתפ יִדְּמַעְו םיִתַּמַה-םע
 היִּכ ּהָל"הָנְרִמאּתויפ :הָניְִבִּתַו ןֶלוק הָנאָשַּו ןֶהָל קֶׁשִתַו הֵׁשיִא
 יִמַע הָנְכָלַת הָמָל יתֹנְב הָנָבֵׂש יִמָעָב רֶמאּתַויי :ִּךִמעָל בּוׁשָנ ְךָּתַא
 יִּכ *ןָכָל יִתְנְב הָנְבַׁשִיי :םיִשָנַאל םֵכָל ּויָהְו יֵעַמְּב םיִנָב יִלדועָה

rr זח cs dl || ל m cs ins לקש | 12 * m cs ins 6 fine v '‘qופ |” 1 יִרְּפַהְו | 

 A ינפל וירפו ילש ימרכ
 םירטנל ירפהו המלש ךל ףלאה
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 ושש = תור 3-8

 יהָליַלַה יִתיִנָה ג הָוְקִת ילדשְי יִּתְרֹמֲא יִּכ שיִמָל תוְוָהְמ יִּתְנֲק
 ןַהָלַה ּולּדִנְי רֶׁשֲא דע הָנְרַׂשִּתתְלָהי :םיִנָב יִּתְְקְי םֶגְו שיִאְל
 דיִּכ םָּכִמ דאָמ יֵל"רַמְיַּכ יתנְּב לֶא ׁשיִאָל תּויָה יִּתְלְבָל הָננֲעַּת
 הָּפְרָע קָשּתַו דע הָניֵּכְבִּתַ ןלוק הָנָשַתַ + :הָוהְיְזדְי יָב הָאָצָי
 הָמעלָא תמי הָבֵׁש הֵּנִה רָמאהו ּהָּב הָקְבְּ תהו :ּהתּומֲחל

 יל יה רשאבו לא כלת 2 יפ ףירחאמ לבּושל בע
 הפ רֶכקֶא םַשְו תּומָא יִתּומְּת רשָאְּבי :יִהלֶא ףיהלאו יִמַע מע
 -יִּכ אָרְת5ַ דניו יִניִּב דיִרּפַי תומה יִּכ ףיסי הָכְו יל הָוהְי הֶׂשֲעַי
 יםָהיִּתִש הָנְכְלָתַופ :ָהיִלֲא רֵּבְַל לַּחּתַו ּהָּתַא תֶכלְל איה תָצַּמַאְתַמ
 ריִעָה"לָּכ םֶהָּתַ יטֲתְל תיּב הָנָאבְּ יהיו" םָחָל תיִּב הָנֲאוּב- דַע
 יל הָנארְקת"לַא ןמילא רָמאּתָופ :ימַעַנ תאזה "הְנְרמאתו ףַהיִלע

 יתְכלָה הָאלְמ ינאי :דאמ יל גש רֶמֵהיכ אמ יל ארק יִמֲע
 יִּדָשְו יב הָנַע ּהָוהיַו יִמַעָב יל הָנאְרְקִת הָמְל הָוהְי יִנָביִשָה םקיִרו
 יידָשִמ יהָבשה ּהָמִע הְתָלַכ הָיְבֲאֹומַה תּורְו ימענ בָשְּתַו< :יִלדעֶרַה
 :םיִרעְׂ ריצק תַלַחְתַּ םָחָל תיִּב ּואָּב הָּמַהְו בָאֹומ
 ֹומְׁשּו למלא תַחַּפְׁשִמִמ לִיַת רוב ׁשיִא ּהָשיאְל עמ יִמַעְנְל 2
 הָטָקלֲאו הֶדָשַה אָג-הַכְלַא ימענז לא היְבֲאֹומַה תור רָמאּתו> :זַעְּב
 דלתו :יִּתְב יכל ּהל רָמאּתַ ויָניִעְּב ןָחאָצְמָא רֶׁשֲא רַחַא םיִלּבַשב
 יהָרָׂשַה תֶקְלַח ָהְרְקִמ רקָינ םיִרְצקה יִרָחֶא הֶרָשַּב טקלִּתו יאֹובָּתַ

 רֶמאיו םֶחְל תיְּבמ אב זעב"הַּנהְי למלא תחַּפְשִּמַמ רש זעבל
 ורעָנְל וע רָמאַּי5ַ :הָנהְי ְָכְרֶבְ ול ורָמאָיַו םֶכּמַע הָוהְי םיִרְְוְקְל
 -לע בָצַּנַה רעָגַה ןעיופ :תאְּזַה הָרַעַּגַה יִמָל םיִרְצוְקַהְדלע בָצָנַה
 ידָשָמ יִמָעְנְיסע יהָבָׁשַה איה יהָּיְבַאוְמ הרענ* רָמאינ םיִרְצוקַה
 םיִרְצִקַה יִרָחַא םיִרְמָעָב יִּתְפִסֲאָו אָנ"הָטְקִלַא רָמאּתַוז :בָאֹומ
 :טֲעְמ יתִיַּבַה ּהָּתְבַׁש הז הָּתַע-דַעְו רקּבַה יזַאמ דומַעְּתַו אובְּתו
 רָחַא הָחָשַּב טק ֵָלַּת-לַא יִּתַּב תַעַמָׁש אֹוָלֲה תּורדלֶא זעב רָמאיפ
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29-13 RUTH 1123 

 "רֶׁשֲא הָדָשּב ייפ יִתֹרֲעג"םע ןיִקְבְדִת הָכְו המ יִרּובעְת אל םגְו
 תַמָצְו ְּךעֶגְנ יִּתְלַבְל םיִרְעְּנַה-תֶא יִתיַנִצ אולה ץ ןָהיִרְחֶא ּתְבַלָהְו ןורצקי
 -לַע לּפִּתַופ :םיִרָעְּנַה ןוְבַאְשְי רשאמ תיִּתְשְו םיִלָּכַה-לֶא ּתְבַּלָהְו

 ךיִניִעְּב ןח יִתאָּצְמ עּודמ ויָלֲא רֶמאָּתַו הָנְרֲא ּוחָּתְׁשִּתַו ָהינפ
 לָּכ יל דָּגָה דָּגָה ּהָל רֶמאָיַו זעב ןעײויי :היְרְכִנ יִכנָאְו ינֹריִּכַל
 ָךַמַאְו ךיִבִא יִבָזעִתַו שיא תומ יֵרֲחַא ְּךַתֹומֲח-תֶא תיִשָעדרָשא
 םֶלָשְיּי :םֶשְלֶש למת ּתַעַדְיְאְל רֶׁשֲא םֵע-לָא כלת ךתדלומ | ץֶרָאְו
 -רֶשַא לֵאָרְׂשִי יִהלֲא ל הָוהְי םַעַמ הָמָלׁש ְִּתְרְּכְשִמ יֵהְתּו ְֶלֶעפ הָוהְ

 כ ִנדַא ְּךיַניעְּב ןַח"אָצְמָא רָמאּתַני :ֹויפָנְּכ"תַחּת תִֹסֲחַל תאָּב
 :ְהיִתֹחָפִׁש תֶתַאְּכ הָיְהֶא אל יֵכֹנֲאְוְךֲתָחְפׁש בלדלע ּתְרּבד יִכְו יִנּתְמַחְ
 תְלְבְטְו םֶחְלַהְְִמ ּתְלְכְאְו םלַה יִשָּג לָכאָה יתַעָל ועֿב הָל מאיו
 עָּבָשּתַו לכאתַנ יִלָק הָל"'טְּבציו םיִרְצְקַה דצמ בָשָתַו ץֶמֶחּב ףִּתּפ
 םיִרָמֲעָה ןיִּב םַּג רמאל ויִרָעְנ-תֶא זעב ֹוצְיַו טָקְלְל םֶקָתַוי :רָתתו
 םָּתְבַועו םיָתָבְּצַה"ןִמ ּהָל ּולָשְתִלֶש םֶגְנ6 :הּומיִלְכַת אָלָו טָקַלְּת
 תֶא טֹּבְחּתַו בֶרֲעָה"רַע הָרָשְּב טָקכְּתַול :ּהָברֲעְגִת אָלְו הָטְקלְ
 אָרִּתַו ריִעָה אֹובָּתַו אֵׂשִּתַוי :םיִרעָש הָפיִאּכ יִהְיַו הָטָּקְלירַׁשַא
 :ּהָעְבָשִמ הָרְתּוה"רֶשַא תֶא ּהָלְדְתִּתַנ אַצֹוּתו הָטְקַלרֶשַא תֶא ּהָתֹומֲח
 ךֶריּכמ יֵהְי תיִשָע הָנֲאְו םויַה תקל הפיִא ּהָתֹומֲח ּהָל רָמאתַוופ

 שיִאָה םֵׁש רֶמאתַו וע הָתְשֲערשֲא תַאי ּהָתומֲַל גת דר
 *הָוהיִל אּוה ורֶּב ּהָתְלַכְל יִמָעָנ רמאּתו> :זַעְּב םִוקַה וֵמֲע יִתיִׂשֲע רֶׁשֲא
 בורק יִמַעַג ּהָל רָמאָּתַ םיִתַּמַה-תֶאְו םיִיִחַהתֶא ודְסַח בֶזָעְדאְ שא
 -םע יֵלֲא רַמָאדיִּכ וג היִבַאֹמַה תּוָר רָמאתַוי :אּוה ּנלַאגִמ ׁשיִאָה ונל
 רָמאתו> :ילירֶׁשַא ריקה תֶא לכיסא דע ןיִקְּבְדּת ילרְׁשַא םיִרָעָּנַה

 בגפו אלו ויִתורעְנםע יִאְצַת יִּכ יתַּב בו ָתְלַּכ תָלֲ מע
 םיִרעָשַהְריִצְק תלְּכְדע טקלָל זעב תורְעְנְּב קּבְרִתַויי :רחא הָדֶשְּב
 ּהָל רָמאְּתַוי 9 :ּהָתֹומֲחיתֶא בֵׁשַּתצ םיִטֲחַה רִיִצָקּו

 הָּתַעְי ָָל"בַטִי רֶׁשֲא ֹוָנָמ ְּךְכׁשָקבֲא אָלַה יִּתִּב ּהָתֹומֲח יִמעְג
 ןרְגתֶא הָרֹו המ ויָתורֲעניתֶא תיִיָה רֶׁשֲא ּונָתְעַרְמ זעב אלה
 ןְרְגַה יִּתְדַרָיְו ךיִלע 'ִּךִתלְמש ּתְמׂשְו ּתְכַסְו ּתַצְחְרְוי :הָליְלַה םיִרֹעְׂשַה
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 תעדיו ּובְכַׁשְב יהיו :תּוּתְׁשִלְו לָכָאְל ֹותלַּכ דע שיִאְל יֵעָרְנִּתהלַא
 אּוהְו ייִּתְבַכְׁשְו ויַתלְּגְרַמ יתיִלגְו תאָבּו םֵׁשבַּכְׁשִי רֶׁשֲא םֹוקְּמַה-תֶא
 :הֵׂשֲעֲא * יֵרְמאַּת-רֶׁשֲא לכ הלא ימת :ןיִׂשעּת רׁשֲא תֶא ךָל דיִגְי
éֿתש זעָּב לָכאיַז :ּהָתֹומֲח הָתָּגְְדִרָשַא לֶכָּכ שַעָּתַו ןרגה דֶרּתו 
 69-51 ויָתְלְגְַמ לְגְּתו טֶלַב אָבֶּתו המרעה הָצְקְּב בֵכְׁשְל אב ובל בטייו

 הָשֶא הָּגַהְ תפל ׁשיִאָה דַרֲחַיו הָלֵיַלַה יִצֲחַּב יהיו :בָּכְׁשִּתַ
 ּתָשרפּו ְךֵתָמַא תּוָר יִכֹנֲא רָמאּתו ָתֶאיִמ רָמֲאיַופ :ֹויָתלְגְרַמ תָבָכְׂש
 יִּתַּב הוהיל תַא הָכּורְּב רָמאיַויי :הָּתֶא לֶאְנ יִּ תַמַא-לע 3 ּךפָנִכ
 םיִרּוחְּבַה יִרֲחָא תֶכֹל"יִּתְלַבל ןושארקןמ ןֹוִרֲחַאה סח ָּתְבָמיֵה

 יָרְמאְת-רֶׁשֲא לכ יְֵיּת-לַא תב הָּתעְויי :רישקְםַאְו להד
 יִּכ הָּתַעְוִי ּתֶא לִיַח תֶׁשֲא יִּכ יֵמַע 'רעָש-לָּכ עדי יב ְךָגיהָׂשֲעֶא
 הָלְיִלַה ויניל :י :יֵּנַמִמ בורק לא שי םְו יִכָנִא לָאֹנ םא יִּכ םֶנָמִא
 תל לא אְנְל ץפֲחַי א אלמא לא בוט ךְלאְגידסא קבב הָיָהְו
 םֶקִּת ורָקֹּבַה-דע =ֹצְתַלָגְרמ בָכְׁשִתויי רָקְּבַה דַע יִבְכַׁש הָוהְיהיַח יִכְנא
 4 הָשאָה הָאְביּכ עלול רַמאיַו ּוהֲעָרדִתֶא שיא ריו יור

 מנ המח אבי רעה אב היִָע תָשנִ םירעשישש
 רַמאּתול :ׁשיִאָה ּהָלהַשָע רָשַאדלְּכ תא ּהָלדדְּגִּתַו יִּתְּב ּתַאְדיִמ
 ְֲתֹומֲח"לֶא םקיר יֵאּובְּת-לַא | רַמָא יִּב יל ןַתְג הָלֶאָה םיִרעָשַהישש
 טקשי אָל יִּכ רֶבּד לפי ְךיִא ןיעדת רֶׁשֲא דע יֵּתְב יִבָש רָמאתַויפ
 ַּעָשַה הָלֲע ו yds 4 :םויַה רָבְּדַה הָלַּכ"םִאריִּכ ׁשיִאָה
 -הָבְׁש הָרּוס רַמאיַו זַעב"רָּבְּד רֶׁשֲא רבע לֵאּגַה הֵּנַהְו םָׁש בָשיו
 ריִעָה יגְקּזִמ םיִׁשְנֲא הָרָשָע חקינ* :בשינ רסָי יינמְלַא יִנלָּפ הפ
 ּוניִחֶאְל רֶׁשֲא הָדָשַה תקְלֲח לֵאֹנל רָמאיַוּ :ּובָשיו הָפּובְש רָמאיו
 הָלְנֲא יִּתְרַמָא ינאו+ :בָאֹומ הָדָׂשִמ 'הָבָשַה יִמָעָב יהָרְכַמ מילא
 -םַאְו לֶאּג טָאְגִתְדא ' יִמַע ינקז דֶגְנְו יִבְׁשיַה דָגָנ הָנָק רמאל ּדְנֶזא
 ךיִרחַא יֵכֹנֲאְו לואָנל ךתְלוז ןיא יִּ ילדאו יל הֶדיִנַה ילָאְגִי אל

 * >3 | ל א יִת-- cf3 | 5 * 6+Pove || ל Q mlt MSS 6736 + לא |
7 .-/ | 9 mlt MSS Or ;ָךיִפָנְכ 1 41 | rr * 100155 690 +28 | * 65 pun | 
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4,5—22 RUTH 1125 

 יִמַעָב דָיִמ הָרָשַה ָךְתֹוְנְקםויְּב זעב רֶמאָיַי :לֶאָנֲא יקנָא רֶמאָיו
 -לַע תַּמַה-םַׁש םיִקָהְל "יִתיִנְק תַּמַה"תְׁשַא הָיְבַאוְמַה תּוְר יתֶאַמֹו
 יִתְלַחְנתֶא תיָחְׁשִא"ָ יל-לוָאנְל לכּוא אָל לאה רַמאיַֿפ :ֹותָלֲחִנ
 לֵאָרְִיְּב םיִנָּפְל "תאזוז :לֶאְגְל לָכּואדאְל יִּ ּתְלֲאג"תֶא ? הָּתַאְָל"לַאְג
 הער ןְתָנְו ולענ שיא ףלש רַבְּלְּכ םִיקל הרּומָּתַהלַעְ הָלֲאָנַה-לֲ
 :רלעג ףָכׁשי "הנק זַעָבְל לָאּגַה רמו :לֵאָרְׂשְּב הָדּועְּתַה תאָזְו
 -לָּכדתֶא יִתיָנָק יִּכ םויה םָּתַא םיִדָע םֶעָה"לְכו םיִגקּזל זעב מאיו
 םגְוי :יִמַעָג דָיִמ ןוָקְחַמּו ןוילכל רָשַאדלָּכ תַאְו ךְלֶמיִלֶאְל רֶׁשֲא

 תַמַהיםָש םיִקהְל הָשַאָל יל יִתיִגְק ןולֶחְמ תֶׁשֲא הְיֲאֿמַה תּוְרתֶא
 םיֶדע וָמֹוקְמ רעָשַמּ ויָחֶא םעמ תָּמַה-םִׁש תַרכְודאָלְו ֹותָלֲחגלע
 ןּמי יםיִרֲע םיְִקְּזַהְ רעָשּבְרָשַא םַעָהלֶּכ ּורָמאיִוי :םיַה םָּתַא
 םֶהיִּתַׁש ּוֵנְּב רֶׁשֲא הָאלְכּוולֲחְרּ ךַתיּבְדלֶא הֶאַּבַה הָשֶאָהדתֶא הוהְי

 :םָחָל תיֵבְּב 'םָׁש"ארְק הָתְפְִּב ליָת"הֵׂשֲעַו לֵאָרְשִי תִיּב-תֶא
 רֶׁשֲא עַרְזַה"ןִמ הָדּוהְיִל רַמָת הֶדָלידרַשַא ץֶרֶפ תיִבָּ ְךְתיֵב יָהְיְו
 -יִהְּתַוי תּורדתֶא זַעָּב חָקיוִיפ :תאְּזַה הָרעּנַהְְוִמ ףְל הָוהְי ןֶתִ
 הָנְרְמאתַו+ :ןּב דָלֵּתַנ ןיָרַה ּהָל הָוהְי ןתיו יֶהיֵלֲא אָבְיַנ 'הָׁשֲאְל ול
 אָרּקְיְו םּוַה לָאֹנ דל תיִּבְׁשַה אל רש הָוהְי ךּורְּ ימעְנלא םיִשָנַה
 יִּ ְַתְביִשתֶא לַּכְלַכְלּו ׁשֶפָנ ביִשמל ל הָיֲהְויפ :לֵאָרְשִיְּב יומש
 :םיִנָּב הָעְבַשִמ ל הָבֹוט איָהְדרַשַא ותל ,ּךַּתְבַהַארַשַא ַּתְלכ
 :תַנַמאְל -וֶלדיִהּתַ ּהָקיִחְב ּוהָתַשִּתִו לה תֶא יִמַעְג חּקִּתויפ
 מש הָנאַרְקִתַו יִמַעְנְ ןֶבְדדלי רמאל םֶש תוְגְכָשַה ל הָנאָרָקִּתַול
 פ ודוד יבא ישיזיבא אּוָה דַבֹוע

 דילוה ןֹורְצֲתְויפ :ןורְצָח"תֶא דילוה ץֶרפ ץרפ תודלות הָלֲאוופ

 ןוׁשְחניתֶא דילוה :בָדניִַעְוי :בָָניִמעזתֶא דילוה םנְו םתֶא
 דילוה זַעְבּג זעב-תֶא דיֶלוה ןומָלָשְויי :הָמְלַשדתֶא דילוה ןושחַנ
 :דְוָּדתֶא דילוה יִׁשְיְו יִשידתֶא דילוה דבעו> :דַבעדתֶא
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F136 הכיא 138 

THRENI. הכיא 

 םֶע יִתָבַר ריִעָה דָדְב הָבָׁשָיוהָביֵאי 1
 םּוּגב יִתָּבַר הָנָמְלַאְּכ הָיָה
 :'סמָל הָתְיָה תֹוניִדָמַּב יִתְרָׂ

 היל לַע ּהָתָעְמִדְו הָלִֵּב הָּכְבִת וכ ם)
 ָהיֵבֲהֲאלָּכִמ םֶחְנְמ ּהָלְויִא
 :םיִבֲאְל ּהָל ּויָה הָב ּודְגָב ָהיֶעְרלָּכ

 הֶדבַע בֹרַמּו יִנֹעַמ הָדּוהְי הָתְלנכ )
 חְנְמ הָאְצְמ אל םיונב הָבָשָי איה
 :םיִרצְמַה ןיּב ָהּוניִׂשה ָהיֶפרְרילְּ

 דעומ יֵאָּב יִלָּבַמי תולַבַא ןויצ יִכְרּדי ר

 םיִחְנָאְנ ָהיְנהְּפ ןיִמַמּוׁש ָהיִרְטֶשילְּ
 :ּהלרַמ איִהְו 'תֹונּונ ָהיֶתלּוִתְּב

 ּולָש ָהיִבְיִא שארל ָהיִרָצ ּויָה5 (ה)
 היִעְשּפ בר"לע ּהָנוה הָוהְידיִּ
 :רצינפל יבש וכלה היְלְלוע

 הָרְהַ"לּכ ןיצ"'תּב"ןמ" יאצונ* 0
 הָעְרַמ ּוָאְצְמְאָל 'םיִלִּאּכ ָהיִרָש יָה
 :ףדור ייגָפְל חָכאְלְב כָל

 היִדּורְמּו הָיְגָע יַמְי םלשּוְְי הרי ₪
 יםֶדָק יִמיִמ ּוָק רשא ָהיֶלָמֲחַמ לב"
 ּהֶל רזוע ןיאְו רַצידיְּב ּהָמַע לֶפְנִּב
 :יָהָּתַּבְׁשִמ-לַע וקֲחְׂש םיִרָצ ָהּואְר

 הָתְָה 'הָריִנְל לעילוי ָאְטְח אָמֲת ה
 הָתְורָע ּואָריְּכ ָהּוליּזַה ָהיָנְַּכְמ"לְּ
 :רֹוחָא בָשֶּתו הָחָנֶאְג איהדםּנ
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1127 1,9—18 THRENI 

 ּהָתיִרֲחֲא הָרָכְז אָל ָהיֶלּושְּב הְתֶאְמַטִפ (ט)
 ּהָל םָחֵנָמ ןיֵא םיִאָלְ דָרַתַו
 :ביוא ליִּדְנַה יִּכ .ייָנָעְדתֶא הָוהְי הֶאְר

 הימי לע רֶצ ׂשֵרּפ ֹודָיפ ס)
 ּהָשְּדְקִמ ּואָּב םיוג הָתַאָר"יִּכ

 ל להק .ּואְבְְדאְל הָתיֹצ רֶׁשֲא
 םָחָל םיִשְקַבְמ םיִחְנֲאָג ּהַמעלָּכיי (כ)

 ׁשֶפָנ ביִשָחְל לֶכֲאְּב םֶהידֹומֲחִמ ות
 :הָכַלוז יִתיִָה יִּכ הָטיִּבַהְו הָוהְי הֵאְר

 ּואְרּוּוטיִּבַה ּךֶרָד יִרְבְע"לָּכ יםֶכיִלַא איי = ל
 יל ללוע רֶׁשֲא יִבאָכַמְּכ בֹואָבֹמ שידסא
 :ופֶא ןֹוָרֲח םויּב הָוהְי 'הֶגוה רֶׁשֲא

 הָנָהְייַו יִתְְצַעְּב שא"חלש םוָרְמִמי (ט)
 רּוחָא יִנְביִשָה יִלְגְרְל תֶשְר שרפ
 :הָָּד םּּיַחלָּכ .הָמַמְׂש יִנּנְתְ

 ְגְרָּתְׂשִ ודָיְּב יִעָשְּפ לע ידקָשַני 0)
 יחּכ ליִשְכַה יִראָוצְדלַע לע
 :םּוק לכּוא-אָל  "ידיּב יָנֹדֲא יִנְגְתְ

 יִּבְְקְּב יָגֲֹא ייְיִּבַאדלָכ הָלְסיפ ס)
 יָרוחְב רֵּבְׁשִל דעומ יִלָע אָרְ
 :הָדּוהְיְתּב תַלּותְבַל יָנֹדא ּךְרָד תג

 םִיַמ הָרָרי יִנֲֹעויְגֵע הַכּוְב ינַאוהָלַא-לעפ ₪
 יִשְפַנ ביִשָמ םָחְנְמ יִּנָמִמ קחָרְיכ
 :ביוא רָבָנ וכ םיִמַמֹוׁש יִנָב יָת

 ּהָל םֵחַנְמ ןיא ָהיֵדְּב ןֹויִצ הָשְרַּפיז ₪
 ויָָצ ויָביִבָס | בֶקעיְל הָוהְו הָנִצ
 :םָהיֵניַּב הָבִנְל םֶלְׁשּורְי הָתְיָה

 יִתיִרָמ ּוהיִפ יִּכ הָוהְי אּוָה קיִּצפ ₪
min); crrp; 6 oi (pr oi?) mpog 6%,41 (ל  sicדומַחמ | 12 °° ' Kזז  

velיִּתְרַּבַד)  (scםֶכָל  (trsp accent); 1 frt solיִלֶא אול  vos; prps2 0 06%, 9 0  

 sol ּוכָל | ל 1? יִנָנוה cf 63 || 13 6 הָּנדיִרַֹו £0 (( ל - נרו; ו ָהָדְרּוה |
 14 * sic 27MSS 639; 8 6 mlt MSS TpWJ; prps הָׁשְקִנ | * 63 לע |

> prps ins לע | 6+ 65006 (dittogr) | 6 al c 5 Vrs 



 1128 הכיא 2,5—1,19

 יִבאָכַמ ּואְרּו םיֵמַעְילְכ אָנועְמש

 :יִבָשב ּוָכָלָה יֵרּוחְבּו יִתלּותְּ
 יִנומר הָמַה יֵבֲהֲאְמַל יתאָרְקיי ס)

 ענג ריִעְּב ינקו ינַהְ
 :יםָׁשְפניתֶא ּוביִשְיְו | ֹומְל לָכא ּושְקְביִ

 ּורָמְרַמָח יעמ יל"רציָּכ הָוהְי הֶאְרִיי ר)
 יִתיִרָמ וָרְמ יכ יֵּברקְב יּבל ַפֶהְ
 :תֶוָמּכ תִיַּבּב בֶרָח"הָלְּבִׁש ץּוחַמ

 יִל םֶחְנְמ ןיא יִנֶא הָחָנֲאָנ יִּכ ּועָמְשיי ש)
 ִתיִשָע הָּתַא יִּכ ּושָש יִתָעְר עְמש יביא
 :יִנזְמָכ ּויָהָיְו .3תארק"סוי *ָתאָבַה

 ֹומָל ללועו ינָפְל םֶתְעְרלְכ את: (ת)

 יִעָשְּפלְּכ לע יל ָתְלְלוע רשאכ
 פ ד יִּבלְו יַתֹחְנַא תִּּבַריִ

 ןיצזתַּב"תֶא יָנֹרֲא ּווָּפַאָּב ביי הָכיִאי 2
 לֶאָרְִׂי תָרָאְפִּת ץֶרָא םימָשִמ ְּךיַלְׁשִה
 ופַא םֹיְּב ויָלְגַר"מְרַה רכֶזאָלְ

 בקעָי תֹוֲאְג"לְּכ "תא  לַמָח יאָ ינַֹא עלי (ב)
 הָדּוהְיְתַב יִרְצְבִמ וָתרְבֲעְּב סְרָה
 :ָהיֵרְׂשְו יהָכָלְמַמ לח ץֶראָל 'עיגה

 לֵאָרְׂשִי ןֶרְלָּכ יףֿאירֲחְּב ענג ג
 בוא ןנְפִמ ֹוניִמְי רוָחֶא בישה
 :ביִבָס הָלְכָא .הָבָהְל 'שאָּכ בֹקעיְּב רעבי

 ירָצְכ ֹוניִמָי בַצָנ בֹאְּכ ותָשְק ריי ד
 ןויצדתב לֶהאְּב ןיעְדיִדמַחְמ לָּכ גלה
 :יֹוִתָמֲח שָאְּכ פְׁש

 לֵאָרְׂשִי עלּב בָיואָּכו ינדא הָיָה ה

 ויָרָצְבִמ תָחש ָהיֶתֹוְמְרַא"לָּכ עַל
 18 0 םיֵמעָה | :פ ** 1 ואָצְמ אלו cf 6 (+ kai 00% edpov) 5 || 20 1 תֶוָמ ;

cf 5 | > ft dl;עמ  sקprתיבב תומכ, 1 תֶוָמ ךת תיבב?) | 216 ועמש ;  sקזק 
 al 661 ושש vel התא =cf |83 (תֶא) אָבָה | %1? תארק || Cp 2, 11 קזפ ביֵעַה |
 2 * 0 אלו | ל 4? || < 1? ריִּגַה | 17 םיִלְלֲח of 5 (טפס (( | * 1? ב א ּהָּכְלַמ
 cf $ | 3° 639 ופא || ?al? | 4° dl (vel al ב43( | ל exc vb nonn || 5 1ית—.



26—14 THRENI 1129 

 :הָיְנאו הָיְנֲאַּת .הָדּוהְי"תַבְּב בֶרי
 עמ תָחַׁש וש ךנּכ סָמְחופ ס)

 תָּבַשְו דעומ ןזיצְּבו הוהְי תַּכְׁש

 :ןֵהְֹו ְֵלמ ּפַאםעזְּב ץָאָננ
 ֹוׁשְּדְקִמ רֶאְנ ֹוחְּבְזִמּוינֹרַא חנק 0

 ָהיִתונְמְרַא תָמוח בִיֹואידַיּב ריִּנְסַה

 :דעומ םוְְּכ הָוהְיתיִבְּב ּוגְתָנ לוק
 ןויִצתַּב תמוח תיִחָשַהְלו הוהְי בָשָח (ח)

 עֶַּבִמ וָדָי .בישהדאל וק הָטְג
 :ּוללמָא וָּדְחִי הָמּוחְו לֵת"לָבאי

 היַחיִרְּב 'רָּבְשְו דֵּנַא ָהירָעְׁש ץֶרֶאָב 'ָּעְבַטפ (ט)
 הֶרּות ןיִא םִיּגב ָהיֶרָשְו ּהָכְלַמ
 :הָוהיִמ ןוִזֲח ּוָאְצָמזאְל ָהיֶאיֵבְניסַ

 .atl נקד ומדי ץֶרָאָל 1210 (י)

 שה תלת ןשאר ץֶרֶאל ודירוה
 יִעָמ ּוְרָמְרַמַח יניֵע תֹוֲעָמְּדב טו (כ)

 יִמַעְתַּב .רבְׁש-לֲ ייִדָבַּכ ץֶרֶאְל ְּךּפְׁשִנ

 :הָיִרִ תוְבחְרּב קוו ללוע 'ףַמעב
 נגד הָיַא ּורְמאְי םֶתַמַאְל < (ל

 ריֵע תווְבחְרְּב לֶלָחָּכ ָפְטַעְתַהְּ
 :םֶתַמִא קיַחלֶא םֶשֶפִנ ַּּפְַשהְּב

 םלְטּוְְי תַּבַה ךלהָמַרַא 'הָמ יִדדועַאדהַמינ (מ)
 ןוײצזתַּב תַלּותְּב ְּךמֲחְנַאו ְךֶל"יהָנְׁשַא הָמ
 :ָּךְלדאָּפְרִי ימ ְּךֵרָבְׁש 'םִיּכ לוָדְנדיִּ

 לֿפָתְו אָנְׁש ְּךָל וזֲח ךיאיִבְנ + ()
 ףתיבש ביִשָהְל ףנוע"לע ּולְגאָלְו
 :םֶחּודַמּ אוש תֹוָאְׂשַמ דל ּזֲחיו

  | 7 cf Sion v6 | g ° sicותָּבָשִמ =  prbל | ? sed cfןָתַגַכ; 1? בָבגָכ, 6 * 6
 |  | 12 61ףטעב  1 ftזס 1 ? "י | זז * 688 יִדבְּכ | ל = 'ַהְּב: |  min) | * 41(ט 41
 |  pl MSS Vrs api | © 66 06ל |  15+ 6 9 wyא 'ועַא, 0 "עַא, * 13
% 6 Dכו 6 super א (ַּמַמ) | 14 0 ְךַתּובְׁש, א ָךֶתיִבְש 
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 1130 הכיא 32—2,15,

 ְךֵרד יִרְבְעָּכ .םיפּכ לע ּוקְפַסיפ ס
 םָלׁשְרְי תבע םשאר ּועְִיַו ּוקְרָש
 :'ץֶרָאָהילֶכְָל שוָשָמ' יפי *תַליִלְּכ .ּורָמאּיִש ריִעָה תאְוֲה

 ךיבְוָדלְּכ .םֶהיֵּפ ְּךיָלָע ופי (פ)
 ּנָעָלַּב ּורָמָא ןש-ּוקרחינ ּוקְרֶש
 :ּוניִאְר ּונאָצָמ "ּוהָניּוקָש םיַה הֶז א

 ֹותָרְמֲא עֵצִּב םָמְז רֶׁשֲא הָוהְי הָשָעּוז ש
 לָמְח אָלְו סָרֶה .םֶדָקיֵמיִמ הָוצ רֶׁשֲא
 ְיָרְצ ןֶרְת םיִרֲה בָא ּךלָע חַפׂשי

 ןיצזתַּב 'תמוח יֵנֹדֲא-לֶא ימָּבִל קעצייפ | ₪
 הָליְֵו םָמֹוי  הָעֶמּד לַחַּנַכ ידירוה
 :'ךניע-תּב םּדָּתְלֶא ְךְל תנּופ יִנָּתַתְדלא

 תורָמָשַא שארל ללב יּנְרּויִמּוְקיפ (ק)
 יינדַא יִגָּפ חַכְנ ךּבל םִיַמכ יִכְפש
 ךִילֶלע שָפָנְלַע  ךופּכ ולא יִאְׂש
 :יתֹוצּוח"לְּכ שאָרְּב בָעְרַּב םיפּוטעָה"

 הָּכ תְלְלוע יִמָל הָטיּבַהְו הָוהְי הָאְרִי 0
 םיִחָּפִט יִלְלָע .םֶיְרפ םיִשָנ הָנְלַכאּתדמַא
 :איִבְנְו ןהפ יִנדַא שּדְקִמְּב גְרָהְידמִא

 ןקזו רענ יתוצוח ץֶרֲאָל ּובְכָשִיי ש)

 בֶרָחְב ּוֵלְפָנ יַרּחַבּו יִתלּותְּב
 ָתְלָמְח 'אל ָּתְחַבָט פא סיב ּתְנִרָה

 ביִבָּסִמ יִרּוגְמ דעומ םוויָכ אָרְקּתְי> (ת)

 דיִרָשְו טיִקָפ הָוהְייִףִא םּוְְּב הָיָה אָלְ
 פ  םֶלְכ יֶבָיָא יִתיּברְו יִּתְחַּפְטרֶשַא

 :ותְרְבַע טֶבָשְּב יֵנֲע האָר ָבָּנַה יִנַאי 509
 :רוא"אלו ָּךָשְח ליו גַהָנ יתוא*

dl (mtr cs); al 'N‘W etאלילכ) | °  I5 566 crépavog corona (cf syr 

 ריעָה del | צ 16 (ע) 5MSS 3 post 17 (5) || 16 °1 ft c 63 ָּונְעַלִּב | *1? ק |

 890 לאו | 3755 6855 ךיניע | זמ * 0 הָליֵלְב | ל וו 31155 הוהי | =< ₪
 add | כז * 1 ? 'חַּב | * D mlt MSS Vrs Nb] | 22 1 ftיִרֹגִמ, זק יררזגמ (ג

cf 9 gus terrerent me | Cp 3, 1 69 na.רגג = אלושלצ)  



1131 3,5—29 THRENI 

 :םִחַה"לָּכ יִחָי ךָכַהי בָׁשְי יג א
 :יָתֹומְצע רֵּבְׁש יֵּועְו יִרָטְב הְָּּבי ב)

 :יהָאָלְתּו ׁשאָר ףָקיי ולָע הָנָּ
 :םָלֹוע יִתְמְּפ יֵנָביִׁשֹוה םיִכַשַחְמְבִ

 :יִּתָשָחְנ דיִּבְכַה אָּצֲא אָלְו יָרֲעְב רֶֶנז ₪
 :"יִתְלַפְת יםֶתָש עּושאו קעְזא יִּכ םג*
 :הָוְע יָתֹביִתְנ תיִזְָּב יִכְרִד ךֶהּנ

 :םיִרָּתְסַמְּב היִרַא יל אּוה בָרא בדי (ד)

 :םמוש יִנָמָש .יִנָחָשַפְיו ררוס יֵכָרְּדיי
 :ץחל אָרָשַמּכ .ינָּביִצַיַו תָשק ריי

 ֹותָּפְׁשִא יִנָּב .יִתיִלָכְּב איִבַה יי ה
 :םיַה"לְּכ םָתְניִגְנ יּמַע"לָכְל קחָׂש יִתָנָהיּצ
 :הָנעל יִנְגְרַה םיִרורְמַב ינֲעיִּבְשִה 5

 :רָפֲאְּב יֵנׁשיְִכַה .יִנָש ץֶצֶחְּב סרו ₪
 :הָבֹוט יִתיׁשָנ יִשְפַנ םָלָׁשִמ חָנזִתַו יז
 :הָוהְיִמ יִּתְלַחֹותְו יִחְצִנ דָבָא רַמַאָויי

 ׁשאָרָו הנעל .יִדּורְמּו יְנְערָכְזִּפ ₪
 :יִשְפַנ יִלְע | ַחיִשָתְו רֹוכְזִּת רֹוָכָז>ִפ
 :ליִחֹוא ןּבלַע יֵּבְלקלֲא ביִשֶא תאָזיי

 :וָמֲחַר ּולָכְדאָל יכ יּונְמת"אְל יִּכ הָוהְי יִדְסַחיי (ח)
 ְתְנּומֲא הָּבַר םיִרָקְבַל םיִׁשְדֲח 3
 :ֹוְל ליחוא בלע רִשַפַנ הָרָמָאְי הָוהְי יקח

 נשר ׁשפְָל וגל הָוהְי במי (₪
 :הוהְי תעּושְתְל יםָמּודְו ליִחְיְו בוט

 :יָרּועְנַּב לָע אָשּודיכ רֶבָנַל בוט
 :ויָלְע לַמָנ יּכ םיְו דָדְּב בש 0

 :הָנְקִת שי ילּוא והיפ רֶפָעְּב ןֶתופ
 5 = ;dub 6 ישאר; קזקפ 'ת ישאר "יו; ג1 ישאר יו האלת | 6 :5 6" 'ִּב [

8 * mlt MSS ;(ס )8 םֶתָש' 5 non קש | * prps ִּתִמ' | g 5 spinis | ro ( 

ioug; 6239 vious, prb 166 || 14 1 prb 6 Seb ca 50155 8 Dy |ירָא | 13 6  

 17 1 6 6 "יו; 93 חַנְוְתַו | 20 0 חושְתְו (ג חחש), א חי--; prpקs ַחּו-- | 22 *6
 IMS 6! 63 BD | ל פס ? post םישדח 23 | 24 = 1? יִּתְרַמָא | 25 0 ויולל

 וקל | 26 == קזק5 םַמָדְו לָחָיְי ץe! םֶמּוד ּולֲחָי | 27 קג 5 GMSSey גמ.
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 1132 - הכיא 5

 :הָפְרַחְּב עֶּבְׂשִי יִחָל ּוהְּכַמְל ןּתוי
 :ינדא םלּועְל חנזי אֶל יִּכַי ס)

 :וָדָסֲח ב םָחֵרְו הנה יָּכֹ*
 :שיִאריִנְּב הנו ֹוּבלַמ הָנֲע אָל כ

 :ץֶרֶא יריקא לָּב ויָלְגַר תַחָּת אָּכַלא (ל)
 :ןויְלע יִגָּפ דָגָנ רֶבָּנ"טּפְׁשִמ תוטַהְל
 :'הֶאְר אל יָנֹדֹא ּוביִרְּב םֶרֶא "תֶגַעָל%

 :הָּוְצ אָל יֵנֹדֲא יִהָּתַו רַמָא הֶז ימֹד (מ)
 :בוּמַהְו תוֲעָרָה אַצַת אָל ךוילע יפמ8
 :ואטח"לע רֶבָג יח םָרֶא ןנואְתִידהַמפ

 ;הָוהְיְדִע הָבּוׁשָנְו יהרקחנְו ניכְרְד הָשָּפַחַנ< ₪
 :םיִמָשּב ל םֿפכלָא נבל אָׂשָנּונ

 יש ₪ ר

 :ּתְחלְס אל הָּתַא ּוניִרָמּו נעְׁשַפ ּונֲהנ 2

 תְלָמֲח אל ָּתְנרָה :ּונֿפְרִּתנ ףַאָב הָתִָּסּ סי
 :הָּלְפְּת רֹובֲעַמ ָל ןֵנְעַב הָתָּכסצ
 :םיִמַעָה בֶרָקְּב ּונָמיִׂשְּת סֹוָאָמּו יָחְסּפ

 :ּוניִביאלָּכ | םֵהיֵּפ ּוניָלֲע ּוצָפי* (פ)

 :רָבׁשַהְו 'תאָׁשַה ּונָכ הָיָה יתַחפְו דִחָפי
 :ימעְדתַּב רָבָשדלַע יֹגיֵע דֶרּת םִימדיגְלַפ 5

 :תֹונְפַה ןיִאמ .הָמדִת אָלְו הָרּגִנ יָגיֵעפ ש)
 :םיָמְׁשִמ הָוהְי אָרִיַו ףיֵתְׁשיײרעפפ
 :יָריֲע 'תוגְּב לָּכִמי יֵׁשָפַנָל יהָלָלוע יִניֵעיו

 :םּנח יביִאי רוּפַצַּכ יִנּוָרְצ דצ< ₪

 :יִּב ןְבָאּודיו יִיַח רוּבב ּוָתָמָצ
 :יִּתְוננ יִּתְרַמֲא יִשארדלע םיָמ"ּופָצא

 :תויְּתְחַּת רֹוָּבִמ | הָוהְי ְךָמַׁש יִתאָרָק55 סי
(pl MSSהגו  pro33 שיא ינב | 32 0“ וי | 33  Var® min; exc vb, cf3ז  

 N33) | 36° mlt MSS ע min | ל 68 eirev, prps הצר; 1 prb 4 | 39 KS ואטַח
prps הQP— | 41 * mlt MSSל  || recteויאָטַח || 40° 6 ּונָּכְרִד, ₪  Q mlt MSS 

 630 ּוניֵבָבְל | ל 1c 68 לע; 0 < | 43 mlt MSS Vrs אלו | v 46--48 (פ)
gMss Tpouos, BduBos,6 (ןורַחְו ?) MSS 5 post 49--51 )9( | 47 * 6 >. Buués 

| 7Y"ִכ velידע  pl MSS GA (Erapaic) 6 W, sim 9 || 50 prpsל  | ni? ¥ 
 5ז ** קצקפ הוהי ללוע :יִיְנְע (זזפמ +) || ל-ל 1 ? תֹוגְּבִמ vel( 64 תֹוכְּבִמ) | 52 65

 + "לָּכ | 54 6 8700001 (יִּתְשְרְגְנ

addyומ הוי  NE Reהר וו  

 , ב 2



3,56- 8 THRENI 1133 

 :יתָעְוְשִל יִתָחְרְל נָא |םֶקְעַת-לַא ָתְעַמְׁש ילו
 :אָריִּת"לַא ָּתְרַמָא ְּךֲאָרְקֶא םוויְּב תְבַרָקז

 :ייַח תא יִשְפַנ יביר ינֹלַא ּתְבָר 58 (ר)
 :יִטָּפְשִמ הַטפְׁש יִתַתַוע הָזהְי הָתיִאָרפ

 :יל םֶתְבָשָחַמילָּכ .םמְמקנלְּכ התא
 :יִלָע םָתֹבְׁשְחַמִלְּכ הָוהְי םֶתּפְרֶח ָתְעַמְׁש>י ש)

 :םּיַה"ִלְּכ יִלָע | םֶנֹוְנֲהְו יִמָק יִתְפְש"
 :םֶתָניְִנַמ יָנֲא הָטיִּבַה םֶתְמיִקְו ָּתְבַש5

 :םֶהיִדְו הֵׂשעַמְּכ | הָוהְי לּוָמְג םֶהָל ביִשָת (ת)
 :םֶהָל ּהְתָפאִת בֶל"תַנְנְמ םֶהָל ןֶתת
 פ | :יהָוהְי ימָש תחָּתְַמ םֶדיִמָשַתְו ףאְּב ףִדְרִתַא

 בוטה םֶתָּכַה יאַנְׁשִי בָהָז 'םעּוי ּהָכיִאז (א) 4

 :תֹוצּוח"לָּכ שאְרְּב ׁשֶדק"יגְבַא הָנְכַפַתְשִּת
 זַפַּב םיִאְלְסִמַה םירקיה ןויצ נבי (ב)

 :רצזי ידי השעמ שרחדילבנל ּובְׁשְחְנ הָכיֵא
 ןֵהיִרּמ 'ּוקיניַה דש ּוצְלֲח ןיִנַתמנג 0

 :רָּבְדּמּב "םיִנָע כ" רֹזכֲאְל ימֲע"תַּב
 אָמָצְּב וָבָחלֶא קנֹוי ןושל קַבְּר (ד)

 :םהְל ןיא שרפ םֶחֶל ּולֵאָׁש םיִלָלוע

 תוצּוחב ּומָשָנ .םיִגדעַמְל םיֵלְכָאָה ה
 :תֹוִתְַׁשִא ּוקְּבַח | עֶלֹות ןלע םיִנָמֲאָה

 םְָס תאַּטַחַמ יִמַעְדתַּב ןֹוֲע לּדְנִי5ַ ₪
 :םִיָדָי ּהָב ּולֲח-אלַו עַגְר"ֹומְכ הָבּופַהַה

 בָלֲחַמ ּוחצ ֶלָׁשִמ *ָהיִריִזְנ ּוָכּד ₪
 :"םַתְרַזנ ריִפָס םיִניִנָּפִמ לטצע ּומְדֶא

 תֹוצּוחַּב ּורְּכַנ אל םרָאָּת רֹותְׁשִמ ךשָחי ₪
 | 'ִלּו, 62 יִתְעּושיְל  41 (Var); 27MSSל | ( )cf 6 5énowיִתָחְוַצְל += 1 * 56

58 dl | 60 271155 634 ‘by (dl mtr cs) | 6r pl MSS ;יל dl | 63 6A 
  | 66 *16םֶּדְנָנִמ ?, 69 = ₪ ג 'ָנָנ | 64 115 3 םִלֹומְג | 65 % אל

 , ₪ = uxtל |  61 >6 5 | 65 4, 9 obscuratum estב" ךיִמְׁש | ל
cf arab (trsp =) | 2 2155 6€— || 3° 0 Dִתַנ | * 8 ִנַה | <: ?6 3 הָתִיַה' | 
+4 1 6 Q mit MSS Edd 659 םיִנְעיִּכ; א dub | 5 1 41 ל eםיִנְדַע םֶחָל צ | 
6 = sine hominum opera 616 énovecav | 7 *[ ]ָהיִרָעְנ | ל frt ,(םַרָא) םֶרֹוע 

 .' rpsת ; | > dubזק 'ֵנָפ םצעַמ



 11440: הכיא 49-11

 :ץַעָכ הָיֶה שָבְי םָמָצַעלַע םָרֹוע רַפְצ
 בַעְר יללחמ בֶרָחיִלְלַח ּויָה םיִבּוטפ (ט)

 :יִדָש יתֹוָבּונְּתִמ םיִרָקְדְמי בוי םֶהש
 הדל ּולָשְּב תֹויִנָמֲחַר םיִׁשָנ ילופ 0

 :ימעתּב רָָשְּב .ומָל תורבל ו
 ופא ןורח ְּךפַׁש ֹותָמֲח-תֶא הָוהְי הכי כ

 :ָהיֵתֹדסִ לכאתו ןיצְּב ׁשַא-תע
 לֵב יִבָשי לכ ץֶרָאְיִכְלַמ י וניִמֲאָה אליי (ל

 :ֶלָשּוִי יִרעָשְּב : בואו רצ אבו ֵּ
 הְיְגַהְּכ תָנֹוע .ָהיִאיִבְב תאָטַחְמִי (מ)

 :םיקידצ םָה ּהָּבְרקְּב םיִכּפְׁשַה
 םָּהַּב ּולַאְגְנ תוצּוחב 'םיִרְוָע 'ּעָנ ₪

 :םֶהיִשָבְלִּב גי וכי אָלְב
 ּועְנִתִדלא ורוס "רוס ֹומָל ּואְרָקִי אָמְט ּורּוס5 (ס)

 :רּונְל ּופסּוי אל יםִיִַּב ּורֶמָא' ּועָנְ"םְנ 'ּוָצָנ יִּ

 םֶמיִַּהְל 'ףיָסּוי אל יםָקְלִח הָוהְי יְגָּפִיפּפ
 :ּנָנֶח אל 'םיִנְקְז ּואָשָנ אָל םיִנָהְל נפ

 לָבָה ּנַָתְרְְעְַלֶא :וניניע הָניְלְכִת הָנילועז ₪
 :עשוי אל ולא ּוניֿפצ ּונְתִיְּפְצְּב

 עוניִתְבְחְרְּב תֶכְלִמ ּוניִדָעָצ ּודְצפ צ)

 :ּונַצק אָבְיִּכ ּונימְי ּואָלָמ ונצק ברק
 םִיָמְׁש יִרָשּנִמ ּוניִפְדְר ּויָה םיִלקּפ (ק)

 :ּונָל ּובְרֶא רֵּבְדַמַּב נק םיִרָהָה- .
 םֶתותיִחְשְּב דָכְלְ הָוהְי חיִשמ ּוניִּפַא חּוְרִיפ <

 :םִיב הָיַחְ לב ּונְרַמ רֶשֲא
 'ץּוע ץֶרָאְּב *יתָבָשּוי םּורָא-תּב יִחְמְשְו ישי ש)

 9 = dub; prps 'ִתָּכ םידקּומ ?) | זס 1 ? תּרָבְל | 12 1 6 0 6 לכ; 8 לכו |
 14 * mit MSS J min | ל frt add, vel 1 ₪ םיִרְבע )6 6ץקמץסקסו 00ד%6) |

aviponcav (NJ) 9 turgati sunt; 1 ? 317]וצאנ 6  rs “add jr 1MSE 

 65 add | 16 cf ad 3,46 | * 2MSS 6 םֶקְלָח: prps םקְלַה | * pזps ּופיִסֹוי |
 5 1 sing | 51 prb 6 6” Dיִבֶנ | 7 0 0: 1 ונידוע ; קזט הָמ"דע (aו דוע
 ץ6] הָנְדְע = הָּנַה-דִע | 18 = 1 ₪ 501 ּורָצְק | 20 1 םָּתְחַׁשְּב .cf 6/6 r לש

bP Gexcl9MSs Cplא יִּתְבָשְוי |  hudv) | 2r 5 Q na,90006 סטזשצ )6%  

in Gelh.ץוע £  om 



4,22—5,22 THRENI 1135 

 :ִרָעְתַתְו ירְְׁשִת סוּכירָבֲעּת ךילָעְדַ
 ְךתלְגַהְל ףיִסֹוי אל .ןּויצדתּב ךְנועְ"םַתִיי (ת)

 פס  :ְךוָתאטַחלַע הָלִּג םּודָאדתַּב ךנוע דקּפ

 :ּונְתְפְרִחתֶא הֶאְרּו ָטיִבַה ּונָל הָיָה"הָמ הָוהָי רַכְזי 5
 :םיִרְכָנָל ּוניִתְּב םיִרוְל הָכָפָהְנ ּונֲתְלֲחַנ*
 :תֹוְנָמְלַאְּכ ּוניִתִמִא בָא ןיַא ּונייָה םיָמֹותִיַ

 ּואָבְי ריָחָמְּב ּוניִצִע ּוניִתָׁש ףָסָבְּב ּוניֵמֹיַמ
 :ּונְלדחַנּוה אל ּונְעני 'ּונְפְדְרַנ "ונראָוצ-לעיפ
éםָחָל עְּבְשִל רִׁשַא דיי ּוְתַנ םִיַרְצִמ: 
 ּונְלָבְס םֶהיִתְגוע ּונְחֹנֲא  םֶניִא ּואֲמֲח ּוניִתְבָא

 :םֶדָיִמ ןיא קרפ ּונַב ּולְׁשְמ םיִדְע
 :רָכְדַּמַה "ברח יִנָּפִמ ונמחל איִבְנ יֹונָׁשְפנְּבפ
 :בַעְר תופַעְַ יִנָּפִמ ּורָמְכָנ רֵּנַתַּכ ּונרועוי
 :הָדּוהְי יִרָעְּב תֶלְתְּב ונע ןֹיצְּב םיִשְניי
 :ּורָבַהְנ אל םיִנָקְז יִנּפ ּולְתַנ םֶדיְּב םיִרְׂשִי
 :ּלָׁשְּכ ץעֶּב םיִרָעְנּו ּואָשְנ ןוחמ םיִרּוחַב 3

 :םֶתְגיִגְנִמ םיִרּוחְּב ּותָבָש רַעָשַמ םיִנקז*
 :ּונְלּוחמ לָבָאְל ךּפהָנ ּונּבִל שוָשְמ תַבָשי
 :ּונאָטָח יִּכ ּונָל אָנְיוא ונשאר תֶרָטַע הלפני

 :ּוניניע ּוכָשֶח הָּלֲא-לַע ּונָּבְל הָוָד הָיָה הֶז-לַעוז
 :ובדּוכְלָה םיִלָעּוש םֶמָשש ןויצ"רה לע
 :רֹוְְ רול ךַאְסּכ בָשָּת םלּועְל הָוהְי הָּתַאיפ
 :םיִמָי ְךֶרָאָל ּונֵבְזַעּת ּונֲחָּכׁשִּת הצל המלט
 :םָדָקְּכ ּוניִמָי ׁשֶּדַח יבוש יאו יהוהְי ּונָביִשָהְיי

 :דָאָמירֲע ונע תָפִצִק ּונָּפְסַאְמ אסד יי
Cp 5, 1 א טיִּבַה ה 0 הָטיִּבַה | 2 exc vb? |] 3 0 ןיִאְו | 4 0% 

aliter (ניִמיִמ) ; 1 4 cf 0 1 | = 55 6 conjg 6 4; 2 praem 066: 5 
  6( | * QN | 6 6ר  (= iugum)לא  prpsוגי---) | ל  (mlt MSS'צחלע לע

  ] * prpsונו---  (et NI?) | g * mit MSS'ָאְו  | 16 0 VarS 6889םֶהָל
 | רָמְכנ  vel melius 6 6169ּונירוע  16 pl MSSזס | .. ); 9 gdadii etברח

 | םמשהש * 8 impudice abusi sunt || 18 sic 8 6 Or; pl MSS<\סט06ש, 6 13

 ךילא | ל 0 הָב-. ! veזפ 5230 'ַאו | 21 * 0+ ינדא; 41 ? | הוהי



 1136 = תלהק | 1-8

ECCLESIASTES. תלהק 
 :םֶלָשּוריִּ ךֶלַמ רודְרְּב תָלָהְק רבי 1

 :לָבָה לכה םיָלְבֲה לָבֲה תֶלָהְק רֶמֶא םיִלְבַה לבה
 :שָמָשַה תַחַּת לַמעיַׁש ּולֲמעלָכְּב םֶדֶאְל ןחְתָּי"הַמּג
 :תֶדָמַע םלועְל ץֶרֶאָהְו אב רודְו ךלה רודי
 יףאוש ומוקמדלָאְ שָמָשַה אָבּו שמשה חזו
 ןופְצדלָא בָבּוסְו םּורְּ-לָא ךלוה5 :םָׁש אּוה חרוז
 :ַחּוֶה בש ויִתְביִבְסלַעְ ַחּורָה ףלוה בבס בבוס
 אל ּוְניִא םָיַהְ םַהלֶא םיִכְלְה ילֲחנַה-לּכד
 :תֶכְלְל םיִבָש םה םש םילה םיִלֲחְנַהְׁש םוקָמלֶא
 רב ׁשיִא לכוודאל םיִעָנִי םיִרְבְַּה"לְכ*

 עְמְׁשִמ ןזא אָלְמִת"אְלְו תֹואְרל | ןיע עּבָשַתְאְל
 שֶדָחלָּכ ןיִאְו הָשָעיִש אּוָה הָשַעְגַשהמּו הָיְהִּיָש אּוָה הָיָהְׁש-הַמ

 הָיָה רָבָּכ אּוה שֶדָ הָזהַאְר רֶמאיִש רֶבְּד שופ :שָמָשַה תַחֶּת
 םיִנֹרֲתָאָק םגָו םיִנשאָרְל ןיִרְכז ןיִאיי :ּוניִנְפְלַמ הָיָה רֶׁשֲא םיִמָלְעְל
 ס הנחל ויהוש םע ןורכז םֶהָל ההיא יְיָ

 -תֶא יִַּתְנְנּ םָכְׁשּוריִּב לֶאָרְׂשִלע ּךֶלָמ יִתיִנָה תֶלָהְק יִנָאיי
 ו אּוָה יםְיֲמְׁשַה תַחָּת הָשַענ רָשַא-לָּכ ילע הָמְכֲחַּב ּותָלְו שוָרְדִל יב
 -לָּכתֶא יִתיִאְר+ וב .תונעל םָרָאָה נבל םיָהלֲא ןַתְנ עֶר ןיְנע
 :ַחּוְר תּועְרּו לבה לָכַה הַּהְו שמשה תַחּת ּושַעַּגִַש םישעמה

 :לתוְנַמַהל לכּוידאל ןח קת לכוידאל תָנָעְמ 5
 הָמְכָח יִּתְפַסּוהְו יִּתלּדגִה הֵּגִה ינַא רֹמאָל יִּבְלֹ"מִע יִנַא יִּתרבְו6

 :תַעָרְו הָמְכָח הָּבְרַה הֶאְר יִּבְלְו םֶלָשּוִיְדלַע יֵנְפְל הִיָה"רְׁשאלְּכ לע
 הָז"םּנִׁש יִּתְעַדְ יתולְכָשְ *תוללה יתַעַרְו הָמְכָחי תעדְל בכ הָנָתֶאְו ל

 :ַחּוְר ןנְעַר אּוה
 :בוָאְכְמ ףיקוי תַעַּד ףיסויְו סַעָּבדבְר הָמְּכָח בֶרְּב כ

 )Cp 1, 5 > 1 6 MSS ףאוש ומוקמ-לאו || זס 51155 ּויָה | 13 * סז
 לֶא | ל Ses 369 שָמָשַה; cf 1,3.9 etc | 15 °lprb ןקָּתַהְל | ל rps תֹולּמַהְל |

 16 1401155 םלשוריב (27) | :7 ** 1 תעלו הָמְכָח | * 1 6 תonח 5 תוללוה
 )10,13( | 5 mlt MSS לכ(.
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 בֹוָמְב הֶאְרּו הָחְמַשְב הָכְּסִנֲא אָג"הָכְל יֵּכלְּב יִנָא יִּתְרַמָאי 2
 הֶּז-הַמ הָחָמִׂשְלּו לָלוהְמ יִּתְרַמָא קוחְשל> ם :לֶבָה אּוהםנ הֵּנַהְו
 הָמְכְחַּב גה יל יָרָשְּבְתֶא ןַייּב ּךושְמְל יֵּבָלְב יִּתְרַתַּ :השע
 ושי רשֲא םָדָאָה ינ נבל בוט הָזיִא הָאְרָא"רַׁשַא דע תּולְכְסְּב זִחֶאלְ
 םיִּתְּב יל יִתיִנְּב יִשַעַמ יּתְלּדְנַה :םהייַח ימי רַּפְסִמ םִיַמׁשַה תַחַּת
 -לָּכ ץע םֶהְב יִּתְעַטְנְו םיִסַּדְרַפּו תֹוננ יל יִתיָשָעַ :םיִמְרְּכ יל יִּתְעַטְנ
 :םיִצע חמוצ רעֶי םֶהַמ -תוקָשַהְ םִיָמ תוָכְרֶּב יל יִתישָעַ :ירּפ
 ןאָצְנ רֶקָב "הנְקמ םג יִל "הָיָה תִיָביִגְבּו תֹוָֹפְׁשּו םיִדָבַע יִתיִנָק
 ּףסָּכסַנ יִל יִּתְסנָּכ* :םֶלָשְריִּב נפל יהש לָכִמ ל הָיָה ּהָּבְרַה
 תיגְנַעַתְו תֹוְׁשְו םיִרָש ל יִתיֵׂשע תֹוָניִדּמַהְו םיִכָלְמ תַלְֶסּ בָהֶזְ
 ינָפְל הָיָהְׁש למ יִּתְּפַסֹוהְו יתְלדנְ :'תוּשְו הָּרְׁש םֶדָאָה יִנָּב

 תצא אל יניע ולאש רֶׁשֲא לכי :יל הָדמֲע יִתְמַכְח ףא םָלׁשרִּב
 יִלָמע-לָּכִמ ַחַמָש יֵּבְלִיּכ הָחְמָשדלָּכִמ יֵּבְלהתֶא יּתְעַנְמִאְל םָהָמ
 ידי ושעש יׂשעמ-לבְּב יִנַא יִתיִנָפּו :יִלָמעלָּכִמ יקח הָיָה"הָזְו
 ןורְתִי ןיִאְו חּור תּועְרּו לָבה לכה הָּגַהְו תושְעַל יִּתְלַמְעַׁש "לָמַעְבּ

 :שָמְשַה תַחָת
 םֶראָה 'הָמייִּכ תּלְכַסְו יתֹללֹוהְו הָמָכְח תֹוֲאְרל יִנֲא יִתיָנָפּוי*

 שיש יִנָא יִתיִאָרְוי :ּוהּושְע רֵבְּכירִׁשֲא תֶא ּךָלָמַה יִרְחֶא אוביש
 ְָׁשְחַהְמ רוָאָה ןֹורְיְּכ תּולכְפַהְִמ הָמָכָחַל ןְרְתַ

 ךלוה ךָשָחּב ליִסְּכַהְו ושארּב ויגיע םֶכָחָהי<
 יּבְלְּב יִנַא יִּתְרַמִאְו 5 :םֶלְּכ-תֶא הָרָקְי דָחֶא הָרְקִמְש יִנָאדםַנ יּתְעְדָיְו
 יִּתְרַּבְדְו רֶתִי זָא יִנַא יִּתְמַכְח הָמְלְ יִנרק יִנָאּנ טיִסְּבַה הָרְקִמּכ
 רַבְכָשְּ םֶלּועְל ליִסָּכַהםע םֶכָחל ןֹוְרְכִז ןיא 6 :לָבָה הָז-םּנַׁש יִּבְלְב
 יתאָנְׂשְוול :ליִסְּכַה-םע םָכָחָה תּוָמָי ךיִאְו חָּכְׁשִנ לַָּה ן םיִאְּבַה םיִמיַה
 לָבָה לַֹּהיִכ שָמָשַה תַחָּת הָשענש הָשַעַמַה ילַע ער יִּכ םיּיַחַהתֶא
 למ יִנָאְש ילָמַעְדלֶּב-תֶא יִנָא יִתאָגְׂשְופ ַתּוְר תּועְרּ

Cp 2, 3 2MSS 654 שָמָשַה | 7 * 29MSS+7 | ל :MSg | 8 Var® 
Kimchi הָנְקִמ | % 87MSS הָיָהָש ; cf 9; 1,16 || 8 ** textus et sensus perincert; 
6 oivoyéov kai oivoyéacg (NITW| TW: sed voc aram NW notionem vini 
per 56 haud exprimit, cf 6(; S$ pincernae et propinatrices; ‘A אוסע)\אט kai 

xvliia, 9 scyphos ef urceos in ministerio ad vina fundenda : ? | Nהר ושר | 

r2 *1 קזפ תּולְלּוהְו )cf ad 1,17( | ל ns ft הֵׂשֲעַי | = 6855 653% והָׂשֲע | 
15 <2MSS 6°90; prps יִּתרַּת זָא יֵנֲא )cf 3(. 



 1138 תלהק 3,11—2,19

 םֶכְחָה עדוי יַמּויפ :יָרֲחַא הָיְהיִׁש םֶדֶאְל ּונָחיִנאְש שָמָשַה תַחַּת
 ׁשֵמּׁשַה תַחָּת יּתְמַכֲחְׁשְו יתלמעש ילָמַעלֶבְּב טלי לכס וא הָיָהָי
 יִּתְלַמַַש למעֶהלְּכ לע יִבְל-תֶא שאנל יִנֲא יִתּוּבַסְוִס :לָבֲה הָז"םג
 םֶדֶאְלּ רש תַעָרְבּו הָמָכְחְּב יִלָמְעש םֶדֶא שדי :שָמָשַה תַחַּת
 הוה-הָמ יִּפ> :הָּבַר הָעְרְו לָבָה הֶזדִּ וקח ּונְנִתִ בלמַע אלָש
 -לָכ יב :ׂשֲמָׁשַה תַחָּת למע אּוהש ובל ןויעַרְבּו ולָמַע"לֶכְּב םֶדָאְל
 :אּוָה לבה הָז"םג ובל בֶכָש"אְל הלב ונְיְנע סַעַכְו םיִבאָכְמ ויִמָ

 ולְמעַּ בוט ושָפִנתֶא הֵאְרָהְו הָתְׁשְו ילכַאיׁש יםֶדָאְּב בטא
 ישות ימ לכאי ימ יִּכ5ּ :איִה םיִהלֲאָה ךיִמ יִּכ יִנָא יִתיִאְר הזםנ
 הָחְמְשו תַעָדְו הָמָכָח ןַתָנ ונפל בּוטָש 'םֶדאל יב :ינָמִמ ץּוח

 הז םילֶאה יגל בוטל תַתְל סונְכלְו ףסָאל ןיִע ןָנ אָמוחלְ
 ַחּוְר תּועְרּו לָבָה

 ס  :םִיָמָשַה תַחִּת ץֶּפֲת"לְכְל תעו ןַמְז לכלי3
 תּומָל תַעְו תֶרָלְל תע*
 :עּומְנ רוקעל תעו תַעַטְל תע
 | אופרל תעְו גֹורָהל תע

 :תֹוְנְבִל תעְ ץִרְפְל תע
 קוחְׂשִל תעו תוּכְבְל תַע
 :רוקְר תעְו דֹופְס תע
 םיִנָבֲא סֹונָּכ תַעְו  םיִנָבַא ךיִלָשַהְל תע
 :קְּבַחַמ קחרל תו קובחל תע
 דֵּבַאְל תַעְו שָקְבְל תע6

 :ּךיֶלָשַהְל תעו רֹומְׁשְל תע
 רֹוּפְתַל תעו עּורָקְל תעל

 :רּבִדְל תו תֹוֵׁשֲחַל תע
 אֹנְׂשְל תַעו בֹהָאָל תע*
 ס  וםְֹלָׁש תעְו הָמָחְלִמ תע

 -תֶא יִתיִאָרפ :למע אּוה רֶׁשֲאַּב הֵׂשֹועֲה ןּורְתּי-המפ

 הע לכת ב תנעל םָָאַה גבל םיִהלא ןתָנ רֶׁשֲא ןננעה
 םֶדָאָה אָצְמִיאְל רֶׁשֲא יִלְּבִמ םַּבְלַּב ןֶתָנ םֶלַעָהדתֶא םג וָּתָעַב הפי

 7 ₪ F= ש ה

 ל ] 'ָעָמ cf 3,22; etiam 312; 8 15 | 25 * 68 הָּתְשָי | 6 58 6s Hier ּנַממ.
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 ןיא יִּכ יּתְעַדָי :ףוסדדעְו שאְרִמ םיֶהְלֶאָה הָשָעְרֶשַא הָשַעַמַהתֶא
 םָדֲאָה"לְּכ םגְוג :וַּחְּב יבוט תושעלו ַחומְשְלםא יִכ םָּב בוט
 יִּתָעַדָי :איָה םיִהְלֶ תַּתַמ ולְמע"לְכְּב בוט הָאְרְו הָתָׁשְו לכיש
 ףיסוהל ןיא לע םלועְל הָיָהְי אּוָה םיִהלֲאָה הָשַעַ רֶׁשֲא"לָּכ יב
 רָבַּ היָהְׁש"הַמי :וינְפלִמ ואְריׁש הֶׂשֲע םיִהלֲאָהְו רגל ןיִא ּונָמַמּו
 :ףֶּדְרִנתֶא שקבְי םיִהלֲאָהְו הָיָה רֶבָּ תויהְ רֶׁשֲאו אּוה

 םוָקְמּ עַשְרֶה הָּמָׁש טְפְׁשִמַה םֹוקְמ שמשה תַחַּת יִתיֶאְר דעו
 עָשְרֶהתֶאְו קיִּדַצַה-תֶא יִבְלְּב יִנַא יִּתְרְמָאיל :עׁשָנָה הָמַש קרה
 יִּתְרַמָאי* :םָש הֵׂשֲעַמַה"לְּכ לעו ץֶפַחלָכל תַעְדיִּ םיִהֹלֲאָה טּפְׁשִי
 -םֶהָש תוארלְו םיִהלֲאָה םֶרְבְל םֶדָאָה יִנְּב ּתַרְבְּדִילַע יֵּבְלִּב יִנֲא
 תֶרְקַמּו הָמַהְּבַה יהָרקַמּו םֶרָאָהְיִנב הָרְקִמי יי :םֶהְל הָּמָה יהַמַהְּב
 -ןמ םֶדֶאָה רתומּו לָּכִל דָחֶא חּוָרְו הָז תֹומ ןַּב הֶז תומָּכ םָתְל ה דָחֶא
 הָיָה לכה דַחֶא םוקְמלֶא ךלוה לָבָה 0 :לָבַ לָּכַה יִּכ ןיָא הָמֵהְּבַה
 הֶלְעַה םֶדָאַה יִנָּב ַחּוָר עדו לימי :רַפְעֶהלֲא בש לָכַהְ רַפְעָהדְוִמ
 יִתיֵאָרְו>> :ץֶראל הָטִמִל איָה תדרי הָמָהְּבַה ַחּורְ הָלְעַמְל איָה
 יַמ יִּכ קְלֶח אּוָהייִּכ ויִשַעְמְּב םֶדָאַה חַמְׂשִי רֶׁשֲאַמ בוט ןיִא יִּ
 :ּויָרַחֶא הָיְהיַׁש הַמְּב תואְרְל ּונֲאיבְ

 תחת םיִׂשֲעַנ רֶׁשֲא םיִקְׁשעֲהלְכיתֶא הָאְרֶאְו יָנֲא יִּתְבַׁשְוי 4

 םָהיִקְְׁע דָיִמּו םַחַנְמ םֶהָל ןיִאְו םיִקֲׁעָה תמו הּגַהְו שֵמׁשַה
 םיִיַחָה "מ ּותָמ רֶבְכְש םיִתָּמַה"תֶא יגא חּבשְו> :םַחנֶמ םָהָלןיִאְו חכ
 הָיָה אָל ןְדעירֶׁשֲא תֶא םֶהיְֵׁשִמ בוטוי :הָנָרֲע םִיַח הָּמַה רשא
 :שָמָשַה תַחַּת הָשָענ רשא עֶרָה הָשַעַמַהדתֶא הֶאְרְאְל רשא

 איִה יִּכ הָשְעַמַה ןורשּב לכ תֶאְו למע-לָכ"תֶא יִנֲא יִתיֵאָרְו
 :ַחּוְר תּועְרּו לָבַה הז" ּוהָעְרַמ שיִאדתֶאְנְק

 :ורָשְּבדתֶא לאו ותא קבח ליִסְּכַהּ
 :ַחּוְך תּועְרּו לָמָע םיגְּפֶח אָלְמִמ תַחָנ ףַכ אָלְמ בוט

 םּג יִנָש ןיִאְו רֶחֶא שי :שָמָשַה תחת לָבָה הֶאְֶאְו יגא יִּתְבַׁשְ
 ויָמְלּו רשַע עֶּבָשְתִדאָל וניעדםג ולָמעדלָבְל ץק ןיִאְו ֹולְ"ְיֵא חֶאְו ב
 :אּוה עֶר ןנעַו לָבָה הָז-םַנ הָבּוּטִמ יִׁשְפנ"תֶא רָפִחַמּ למ יִנַא

VarB Kimchiםש | 18 <?  lftעֶׁשפַה | דד  Cp 3, 12 fit add | 16 prps 
 'ִּב םַהָׁש | דף ** 16 9 הָרְקִמּג 'אה 'ב הָרְקִמ | 5 ] 6 41155 GSE הֶרְקִמ |

21 * 603155 68 ‘pi | =» 16 6389 תֶדְריַה . הלעה |Cp4,2lft יתּבׁשו 
8 1 6 0696 iy; KY ויָניִע 
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 יִּכיפ :םלָמַעַּב בוט רֶכָׂש םֵהָלישי רֶׁשֲא דָחֶאָהְןִמ םִינָׁשַה םיבוטפ
 יִנָש ןיִאְו לּפִיַש דָחֶאְה ליאו וָרְכֲח"תֶא םיִקָי ידָחֶאָה ולפי"
 -םִאְוי> :םֶחי ךיא דָחַאְלּ םהל םֵחְו םִיִנש ָּבְּכְׁשִידםַא םגיז :ּומיִקַהל
 הָרַהְמְב אל ׁשלְׁשִמַה טּוחַהְו וּדְגִנ ּודְמִעַי םִיַנְׁשַה דָחֶאָה ֹופָקְתִי
 רֶׁשֲא ליס | ןקז למ םֶכְחו ןֵּכְסִמ דלי בֹוָטי :קַתָנִ
 ותּוכְלַמְּ םנ יִּכ הל אָצי םיִרּוסָה תיבמיכ + :דֹוע רֶהְּנַהְל עֶרייאל

 הָיָהדִרֶשַא לֵכָל חילק hd ּויִתְחַת רֹמעֶי רָשַא שה דליה
 :ַחּוְר ןויערו לבה הֶז-םנְיְּכ וָבּוחְמְשְי אָל םִיִנֹורֲחֶאָה םג םֶתיִנָפל

 תַּתַמ עמָשַל בֹוָרָקְו .םיִמלֲאָה תיִּבדלֶא לת רשאכ "יל רֵמְׁשי
 :עֶר תושעל יםיִעְדֹוו םָניִאדיִכ "חַבַ םיִליִסּבַה

 םיָלֲאָה פל רָבְד איצוהל רהמי"ל בלו ףיפדלע להבא 5
 :םיטעִמ ְּךיֵרָבְד יְהִי ןּכקלַע ץֶרָאָה-לע הָּתַאְו םיִמָשַּב םיָהלֲאָה יּכ

 ס :םיִרָבְּ בֶרְ ליִסָּ לוקו ןנע בֶרְּב םּולַחַה אָב כ
 םיִליִסְּכַּב ץֶפַח ןיא יִּ ומְלָשל רָחַאְּת-לַא םיהלאל רֶדַנ רד רֶׁשֲאַּכ
 :םֶלַשְת אָלְו רוּדְּתָשְמ רִּדְתדאְל רֶׁשֲא בוט+ :םלש רֹּדְּת"רַׁשַא ת
 יִּכ ידָאְַמַה י ינפל מאהל ךְָשּבתֶא איטחל : ףיֿפ-תָא ית
 :יִדָי 'השעמדתֶא לָּבְחְו ךלוק-לע םיִהְֶאָה תצקי הָמְל איִה הָנְנְׁש
 :אָרְ םיִהֹלֲאָה-תֶא יּכ הָּבְרַה "םיִרָבְּו םיִלָבַהְ תומלח בלאו ב6

 ּהָמְתִתְדלא הָניִדְמַב הָאְרִּת קֶדָצָו טָּפְשִמ לגו ש5 קְׁשֶע-םָאז

 ץֶרָא ןורְתו :םָהיֵלֲע םיִהְבְנּו רמש הג למ הנ יִכ ְפָתַה-לע
 :דָּבְעִנ הָדְׂשְל למ איה לָּכַּב

 -םַג הָאּובְת אל ןומָהְּב בהאדימו ףַסַּכ עָּבָשְיאְל ג ףָסַּכ בהאפ
 יִּ היַָעְב ןּורשַּכ-הַמּו היל ּוּבַר הָבּוטַה תובְרָביפ :לָבַה הז

 :ויָניִע תיִאָר"ִא
 ריֵׁשְעָל עָבָשַהְו לכי הְֵּרַה"םֲאְו טעֶמ"םַא דָבַָה תש הָקּותְמיי

c nonn MSSול א[ | 14 1  c 686 mltזס ** קזק יִנָשַה דָחֶאָה לפי | ל 1  
 םירּוסַאָה | 15 ? 306 || 17 1c Q* 130155 9 לר א ףיִלגר | * 3 חב

guominus . . (idioma Mischnicum,תושַעָלָמ  ins DN ‘3; vell?םיִליִסְּכַה |?  

 huius libri sermoni haud absonum) | Cp 5, § ° 8 םיהלאה | > 5

etiamםילבה םירבדו קז 'דו 'הו ;  latet ut vid crrp; prps369 יִשַעַמ || 6 *-*  Or 
 םירבדְּב םילבהו תומולח ןָינְע ברב )c:2( |8 א איה; 0 אוה | 9 1 קזמ ןומה
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 תַחָּת יִתיִאָר הָלֹוח הָעְר שי :ןּוׁשיִל ול ַחיָּנַמ ּוגְניֵא
 ןְיְנֲעְּב אּוְהַה רֶׁשְעֶה דָבָאְו :וְתָעְרֶל ויָלְעְבִל רּומָש רֶׁשֲע שָמָשַה
 םֹוָרְע מא ןָמָּבִמ אָצְי רֶׁשֲאַּכצ :הָמּואָמ ודָיב ןיִאְ ב ריֶלוהְו עֶר

 הז" יב ליש ולָמעב אשאל הָמּואָמּואְָּׁשִכ תֶָלל בוש
 םג 6 ֲחְּרָל לָמַעיש ול ןוָרְתְודהַמּו ךלו ןכ אָּבְש תּמֲע"לְּכ הָלוח הָעְר
 :ףַצְקְו "ָיַלְחְו הָּבְרַה סעֶכְו לָכאי ָּךָשָחַּב ויִמָוְכ
 תואְרְלְו תֹוּתְׁשִלָו לֹוכֲאָל "הָפְירְשַא ב יִנָא יִתיֶאְרְרָשַא הָגֶהְז
 -ןַתָנְרֶשַא "ןיִחְדימָי רַפְסִמ שָמָשַהְתַחִּת לָמַעָיָשו ולְמְעְדלַכּב הָבֹוט
 םיִהלֲאָה לר רֶׁשֲא םנאָה"לּכ םֶג5 :וקְלֶח אּוהִיִּכ םיִהלֲאָה ִל

 ויוח יות רכְ הברה אל ייפ :איִה םיִהלֲא תתַמ הז למ
 :וּבְל תַחָמִׂשְּב הָנַעִמ םיִהלֶאָה יִּ

 :םָרֶאָה-לַע איָה הָּבִרְו שָמָשַה תַחָּת יִתיִאְר רֶׁשֲאיהָעְרׁ יי 6
 ּוְׁשְפַנְלרפָח ּונָניֵאו דּובָכְו םיִסָכְנּו רשע םיִהלֲאָה יִלְרּתִיִרְשַא שיאי
 יָרְכָנ שיא יִכ ּונָּמִמ לָכָאְל םיִהלֲאָה ּונֲמיִלְׁשיהאָלְו הָּגאָתְורָשַא לָּכִמ
 תובר םיִנָשְו הֶאַמ ׁשיִא דיָלח-םַא :אּוָה עֶר יִלָחְ לָבָה הז ּונָלְכאְ
 -םַנְו הָבּוטַהְרִמ עֵּבְשִת"אָל ֹוׁשְּפַנְו ויָנָשְיִמָי ְְתיַׁשּובְרְט הָיְחי
 אָּב לָבָהַבַיִּכ+ :לָפָּנַה ּונָמִמ בֹוָט יִּתְרַמֲא ול הָתְיָהזאְל הָרּובק
 תחנ עֶדָי אָלְ הֶאְרְדאל ׁשֶמְׁש"םִג :הָפְכִי ומש ךֶׁשֲחַבּו לִי ּךָשֶחַבּו
 אלה האר אל הָבֹוטְו םִיַמעפ םיִנָׁש ףלא הָיָת ְּלֵאְוéֿ :הָּזִמ הֶזְל
 :ךלוה לכה דָחֶא םוקָמלֶא

 :אלְמִת אל שָפָגַהנְו ּוהיִפל ֶרַה לָמע"לב
 :םייחה דֶגנ ךֶלָהל עדו* יִגָעַל"המ ליִסְּכַהְְִמ םָכָחָל רָתֹוי-הַמ יכ*
 :ַחּוְר תּועְּו לָבָה הזיסנ ׁשֶפָניְּדְלַהִמ םִיניֵע האמ בוט
 ןילָל לְכּוידאָלְו םֶדֶא אּוָהְירָשַא עֶדֹונְו ומָש אָרְקִנ רֶבְּכ הָיָהְשְהַמי
 רָתי-המ לָבָה םיִּבְרַמ הָּבְרַה םירְבְּדׁשי יִכיי ּונָמִמ ףיִקַתהׁש םע
 ולָבָה יַחיַמְי רַפְסַמ םיַחַּב םֶדֶאָל בוטדהַמ עדוידימ יי :םָרֶאְל
 מ = :ׁשמָׁשַה תחת ויִרְחֶא הָיְהְיְ-הַמ םֶדָאְל דִיניִמ רש לֵאּכ םׂשֲיְו
 14 682 Hier יש | 15 1 prb תַמֲעֶלְּכ | 16 ** 1 6 6 סעַכְו לָבָאְו ךָשחְּב
 יִלָחְו הָּנְרַה | :7 ** ? 1 הפי רשא בוט יִנָא | * 16 0 ויַח | "9 ?1 הנע |
 Cp 6, r 204155 + הֶלוח cf) 2:.5) | 3 = קזקפ ויֵהְי םיִּבִרְו | 8 קמ עֶדֹויִמ |
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 :ודָלְנַה םֹוָיַמ תֶנָּמַה םֹויְו בוט ןָמָׁשִמ םָש במי ל
 הָּתְׁשִמ תִיּבְדלֶא ּתֶכָכִמ לְבַאתיַּב"לֶא תֶכָלָל בוטי

 :וְבלְלֶא ןִּתַ יַחַהְו םֶדאָה"לְּכ ףֹוס אּוה רֶׁשֲאַּב
 :בל בטי םיָנָפ עָרְביִּכ קֹוִחְׂשִמ סַעָּכ בוט
 :הָחְמִׂש תִיֵבְּב םיִליִסְּכ בֶלָו לֶבַא תיִבְּב םיִמָכַח בלי
 :םיִליִפְּכ ריש עָמש ׁשיִאַמ םֶכָח תֶרעג עֶמְׁשִל בוט
 לָבָה הָויםַנְו ליִסְּכַה קֶחׂ ןִּכ ריִּפַה תחת םיִריִסַה לּוקְכ יב
 :יהָנְּתִמ בָליתֶא דבאיִו םֶכָח ללוהְי קָשָעָה יכיז
 :ַחּוְר ּהָבָגמ חּוְרִּדְרֶא בוט ותישארמ רָבּד תיִרחֶא בוט
 :ַּונָי םיִליִסְּכ קיִחְּב סעכ יִּכ .סָעָכל ָךַחּורְּב לָהבְּתילַא
 הָלֲאַמ םיבוט יָה םיִנְׂשאָרָה םיִמיַהַׁש הָיָה הָמ רמאת-לַא יפ

 :הֶזלַע תְלַאָש הָמְכָחַמ אל יִ
 :שָמָשַה יִארְל רַתיְו .הָלֲחֹֿנ-םִע הָמָכָח הָבּוטיי

 :ָהיִלָעְב הָיִחְּת הָמְכָחַה תעד ןוָרְהְיְו ףָָכַה לֵצְּב הָמְכָחַה לֵב יי
 :ֹותּוע רֶׁשֲא תֶא ןֵקַתְל לכוי יֵמ יִּכ םיֶהלֶאְה השעְמתַא הָאְרי

..... 

 עֶשְר שיו ּקדְַּב רבא קידצ שי יִלְבָה ימיּב יִתיִאְר לָּכַהתֶא
 םָּכַחְתִּת"לַאְו הָּבְרַה קידצ יַהְּתִלא6 :ותָעְרְּב ךיִרָאְמ
 תּוָמְת הָמְל לָכָס יֵהְּת"לַאְו הָּבְרַה עשרַתְלַאיז :םמּושת הָּמָל רָתֹוי
 הי ףֶדתֶא חגפדלא הָנמ"מנְו הוְב וחֶאְּת רש בטי ית אָ
 הָרָׂשֲעַמ םֶכחָל זָעְת הָמְכְחַהי :םָלּבדתֶא אָצִי םיִהְלֶא אָרָ
 -הָׂשֲעי רשא ץֶרָאְּב קידצ ןיִא םֶרֶא יִּכיי :ריֶעְּב יָה רֶׁשֲא םיִטיֵלְׁש
 "לא ּורּבְַי רֶׁשֲא םיִרבְּדַה"לָכְל גי :אָמֲחְי אָלְו בוט
 םיִמָעְפסְנ יִכ< ִָּלָלַקְמ ָךְְּבַעְתֶא עֶמְׁשֲת"אְל רֶׁשֲא בל ןּתִת
 ה"כ :םיִרֲחַא ְּתְללִק תַאזםנ רשא ּךָּבל עֶדְי תור
 "המ קֹוָחְרי יִּנמִמ הָקֹוחְר איִהְו הָמָּכִחֶא יִּתְרְמָא הָמְכָחִב יִתיָפִ
 "בלו יֵנֲא יִתֹובספ :ּונֲאָצְמִי ימ קֹמְעוקַמֲעָו הָיְהׁש
 Cp 7, 1556 4 (ט maj) ||  prps תדלגה cf 68 || 2 sic 09% KY המה |
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 תּולְכַּפַהְו לָפָכ עַשְר תַעַדְלְו ןיֶּבָשֶחְו הָמְכָח ׁשקבּו רּותָלְו תַעְדְל

 םיִדּוצְמ איָהדרָשַא הָשֶאָה-תֶא תֶוָמַמ רמ ינַא אָצומּו :תוללוה
 אָטֹוחְו הָּנַמִמ טָלָמי םיִהלֲאָה נפל בוט ָהיָרָי םיִרּוסַא ּהָּבִל םיִמָרֲחַו

 אָצְמְל תָתַאְל תַחַא יתָלַהְק הָרְסָא יִתאָצְמ הֶז הארד הב דָכְלִ
 ףןֶלֶאַמ דָחֶא םֶדֶא יִתאָצְמ אָלְו יִשְפַנ הָשְקּבִדדוע רֶׁשֲא= ןוְּבָשָח
 רֶׁשֲא יִתאָמִמ הָז"הֲאָר דל :יִתאָצְמ אֶל הָלֲאלָכְב הָׁשֲאְו יִתאָּצָמ
 :םיִּבַר תוגְבָשח ּׁשָקִב הָמֵהְו רֶׁשְי םָרָאָה"תֶא םיִהלֲאָה הָשָע

 רֵבָּד רֶׁשפ עֶדֹי יִמּו םֶכָחָהְּכ ימי 8
 :אָגָשְי ויִנָפ זָעְו ויָנְפ ריִאָּת םָרֶא תַמָכָח

 ליָנָפִמ לֵתְּבִת"לַאג :םיִקְלֶא תַעּובָש תֶרְבַּד לַעְו רֹמָׁש ּךָלַמ"יַפ יֵנֲא
 "רַבְּד רֶׁשֲאַב :הָׂשֲעי ץֵּפְחַי רֶׁשֲאלָּכ יִּכ עֶר רֵבְדְּב דֵטעַּתלא ּךְלֵּ
 :הָשָעִתִדהַמ ֹוָל"רַמאְו יָמּו ןֶטְלָש למ

 :סֶכָח בל עָרְי טָּפֶשַמּו תעְו עֶר רֶבּד עד אל הָוְצִמ רמוש5
 וְניִאְיִּז :ויָלָע הָּבִר םֶדָאָה תַעְרִ"יִכ טַּפְׁשִמּו תע שי ץֶפַח"לָכָל כ"
 טיִלש םֶדֶא ןיא5 ול דיני יִמ היִהְי רָשַאּכ יִּב הָיְהִיִשדהַמ ַעַדי
 תָחְלֶשַמ יאו תֶוָמַה םיּב ןוטלש ןיאְו ַחּורָהתֶא אולְכ ָחּורְּב
 ןותָנְו יִתיִאָר הָז"לָכיתֶאפ :ויִלָעְּבתֶא עַשְר טלַמאָלְו הָמֲתלמַּב

 טלָש רֶׁשֲא תל שָמָשַה תַחָּת הָׂשֲעְג רשא הָׂשעמלכְל יֿליתָא
 :ול עכל רַב אַ

 ּוכָלַהְי שודק 'םוקְמִמּו ּואָבְו םיִוְבְמ םיִעָשְר יִתיִאְר ןָכְבּוופ
 יהָשענְךיִא רשאי :לָבָה הָז"נ ּושַעְרִּכ רֶׁשֲא ריִעְב תתי
 תושעל םֶהָּב םָדָאָה"יִנְּ בל אלְמ כיל הָרַהְמ הֵעְרָה יהשעמ יָת
 רֶׁשֲא יִנֲא עֶדוי"ג יב ל ךיִרַאְמּו תֶאְמ עֶר השע אָטח רָשַאיי :עֶר
 היהודאל בוט :וינָפלמ ּואְריִ רֶשֲא םיִהְלֲאָה יִאְריְל בּוּט"הָיְהִ
 שו :םיִהְלֶא ינָּפלַמ אָרְי ּונְניִא רשא לַצַּכ םיִמָי ףךיִראְידאלו עׁשְרְל

 ָהלֲא עיגמ רֶׁשֲא םיקידע שיורְשֲא ץֶרטָהילע הָשַעְג רש לָבָ
  4קזפ 'ַאְו | 27 | תֶלָהְקַה רַמָא;  )cf a4 1,17( | 26 1ל 1 קזפ תּוללוה 25

28 | Cp 8, 1? NW. cf Thr 4,1°; 63 Nl) ָּויִנ tp) | 2 aut praem יִּתרַמָא 
(2,1; 3,17. 18), aut 1 6 65 (זס ינאp( תֶא" | 3 116M55 30 לֵאְו | 4 5 
6 minus bene רשאכ | 5 * 15MSS 6 bמִש | 9 6 עֶרָהָל | ro * 1 saltem 

  c 26MSS (incl cod Hill) Dipmn:, velואבו; ? 16 6 םיִאְבּומ םיִרָבִק | ל 1 צ₪
  *1וחבתשי | זז , | : 204155 AZO St, minus beneידק םּוקָמִמּו | = 1 וכְלהי

 . | > 1 prb (cf 630) Ny | 12 1 6 6 IDהשענ | * 16 5%55* םנתפ
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 :שָמָשַה תַחַּת םיִהלֲאָה ולְְוַתָגרַׁשֲא וייח יִמְו ולָמעב
 רֶשֲא ןְיְנעֶה-תא תּואְרְלְו הָמְכַח תַעְָל יִּבְל-תֶא יִּתַתְנ רֶׁשֲאַּכי5

 :הָאר ּונְניַא וויִניִעְּב הָנַׁש הָלְילְבּו םויּב םג יִּכ ץֶרָאָה-לַע הֶׂשֲעַ
 -תֶא אֹוצְמַל םֶדֶּצַה לכי אל יִּכ םיִהְלֶאָה הָשַעְמילֶּכ-תֶא יֵתיֵאָרויז
 שקל םָרֶאָה לֵמֲעַי רֶׁשֲא לָׁשְּב ׁשֶמׁשַהתַחִת הָשַעְג רשא הֶׂשעַמַה
 :אָצְמַל לָכּוי אֶל תעַדָל םֶכָחַה רמאידםא םַנָו אָצְמִי אָלְ
 םיִקיְִּצַה רֶׁשֲא הָזלָּכ"תֶא 'רּוְבְלְו יִּבְללֶא יִּתַתָנ הָז"לָּכתֶא יִּכי 9
 עדוי ןיא הָאְנשְסנ הָבֲהֲא-םנ םיִֶהלֶאָה ְךִיִּב םֵהיֵדְבעַו םיִמְכֲחַהְ
 עַשְרַלְו קיּנצל דָחֶא הֶרקִמ לכל ירָשאּכ לכה :םֶהיִנְפִל" לָּכַה םָרֲאָה
 יאַטֹהּכ בוטּכ חַבז ּונְניִא רשאלו ַחַבֹולְו אַמָטַלְו רֹוָהַטַלְו "בוטל

 שמשה תַחֶּת הָשעְנְרֶשַא לָכְּב עֶר הֶזי :אֵרְי הָעּובְׁש רֶׁשֲאכ עֶבְׁשּנַה
 םֶבָבְלְּב יתולְלוהְו עֶריאַלְמ םֶרֶאָהדיִנְּב בל םגְו לָכַל דָחֶא הָרְקִמיִ
 לֶא רַחָּבְי רֶׁשֲא ימי :םיִתַּמַה"לֶא 'ויִרָחֶאְו םֶהיִיַחְּ
 :תֶמַה הָיִרֶאָהְִמ בוט אּוָה יח בָלָבְליִכ ןָחָטִּב שי םִיַחַה"ְּכ
 דֹוֲעְיִאְו הָמּואְמ םיִעְדּוְו םֶגיֵא םיִתַּמַהְו ּותָמִּיָש םיעְדוי םָיַחַה יי
 םָתֶאְנִקיסִנ םָתֶאָנׂש"סַנ םָתְבַהָא-סַנ> :םֶרְכַז חַּכְׁשִנ יִכ רֶכָׂש םֶהָל
 תַחַּת הָשְעְנרָשא לכְּב םֶלֹועְל דוע םֶהָל"ְןיִא קֶלַחְו הָדָבֲא רְְֶּ
 :שָמָשה

 גיי בֹוט"בָלְב הֵתְׁשְו ְּךַמְחַל הָחְמְשַּב לָכֲא ל
 :ףישעְמדתא םיִהלֲאָה הָצְר רֶבְכ יִּ
 :רָסָחְיילַא ךָשאְרְילע ןָמָשְו .םיִנְבָל ִידְנְ ּוָהְי תַעְדלְכֶּב

 -ןתג רשא לֶבָה ַײַח יִמְוילָּכ תְבַהֶארֶשִא הָׁשֲא-בע םייח הָאְר
 ָלָמעְבּו םייחּב קֶלָח 'אּוַה יִּכ יְָּבַה ימי לָכי שָמָשַה תַחָּת ל
 תּושעל ְּךְדָי אָצְמִּת רֶׁשֲא לכי :שָמָשַה תחת לָמָע הָּתַארְׁשַא

 הָאָר יִּבְלְ  * 118MSS mire 7h || * 1 prb 6 63 (cf 1,16)ז , | Cp 6דלָכַּב ?1 17
sed prps IN]; cf 1,13; 2,3; 7,25) | 1/2 = | 6 (6)z רֶשַאַּב :לָבָה םהינפל 
)5 etiam ,לָבָה sed cw )לכ | 2 * ins 6 63 לו | ל Var :מכ cf 2,26; 
  | 41ל 1 ק:מל 6 2 םֶתיִרֲחַאְו | ) )cf a4 1,:7קז תּוללזה 1 * 3 || 9,18 ;8,12 ;7,26
6 0 22MSS 6509 -רָּבִחִי (רב MSי(; K רָחְּבִי | g ** dl 6 7MSS 36 )errore 

repet) | ל sic Q; KO איה || זס ** MSS™ .ךחכב תושעל 
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 רֶׁשֲא לואָשַּב הָמָכָחְו תַעְדְו ןוּבָשָחְו הָשַעְמ ןיֵא יִּכ הָׂשֲע ֲָּחְכְּב
 :הָּמׁש לה הָּתַא

 םיִרּוּבנַל אָלְו ץחַּמַה םילקל אל יִּכ ׁשֶמׁשַההתַחַת הָאְרְו יִּתְבַׁשִיי
 אל םִגְו רֶׁשֹע םיִנבְּנל אָל םַנְו םָתָל םיִמָכֲחֹל אָל םנ הָמְחְלִּמַה

 םֶאָה עליײאל ג יפי :ָלְכיתֶא הָרְִ ענַפ) תעיכ ןָח םיֶעדיל
 חַּפַּב תֹוזֲחַאָה םירָפְצַכְו יהָעְר הָדוצְמִּב םיִזָחָאָנַש םיִנָרּכ ּותְע"ִתֶא
 :םִאְתַּפ םָהיֵלֲע לּּפִתְׁשִּכ הָעְר תעְל םֶרָאָה ינְּב יםישקוו כ

 ריע4 :ילֲא איָה הָלּודְּו ׁשֶמָׁשַה תַחַּת הַמְכֲח יִתיֵאָר ה
 הָנָבּו התא בֶבְסְו לוד ךלמ ָהיֶלֵא אָבּו טֲעְמ ּהָּב םיִשָנַאְו -
 אּוהטַלַמ םָכָח ןָּכְסִמ שיא ּהָב אָצֲמּויפ  :םיִדּ םיִדוצְמ ָהיֶלָע
 :אּוָהַה ןָכְסִמַה שיאָהתֶא רַכְז אל םֶדָאְו וְתְמְכָחְּב ריִעָהתֶא

 ויָרָבְדּו הָיּזְּב ןּכְסִמַה תַמְכָחְו הָרּובְּנִמ הָמְכָח הָבֹוט יִנָא ִתְרְמֶאְוי
 :םיִעָמָשַנ םֶניֵא

 :םיִליִסְכַּב לשומ תֶקענִמ םיִעָמְׁשִנ תַחנְּב םיִמָכֲח יִרָבּדי
 הֵּבְרַה הָבֹט דּבַאְו דָחֶא אָטּוחְו בֶבָק ְֵּכִמ הָמְכָח הָבּוטי
 ידֹובָּכִמ הָמְכַחְמ רֶקְנ חקר ןֶמְש 'ֵעיּבִי 'שיִאְבִי תו יֵבּובְזי 0
 :טָעְמ תּולְכס] :ולאמָשָל ליִסָּכ בֶלְו ֹוניִמיִל םֶכָח בָל*

 :אּוְה לֵכָס לָּכַל רָמָאְו רֶסֶח ב דלה לְכַפהַׁשב ָךְרְרּביםנְו
 ַחיֵּנַי אָּפְרַמ יִּ " תא ד ּךמוקמ ךילע הָלֲעָּת לשומה ַחּוָרדםָאצ

 :םיִלּודָגםיִָטֲח
 :טיִלׁשַה יגָפַלִמ אָציִש הָנָנְׁשִּכ שָמָשַה תַחָּת יִתיִאָר הָעָרְׁשי
 ּובְׁשִי לָפְׁשִּב םיִריִׁשֲעַו םיָּבַר יםיִמֹורַָּב לָכָּמַה ןֵּתנ5ֿ
 :ץֶרָאָה-לע םיְִבַעּכ םיִכְלִה םיִרָשְו םיָסּוס"לע םיִדָבֲע יִתיִאְר

 :שָחָ ּונָכׁשִי רָרֶג ץֶרפּו לוו וָּב ץֶמּוג רפח*
 םָּב כפי םיִצע עקוב םָהְּב בָצֲעַי םיִנָבֲא עיֶפַמ

 לקלק םיִנְפאָל אּוהְו לָזְרּבַה הָהְקַאי
 :יהָמְכָח ריִשְכַהי ןוָרְתַיְו :רבְִנםיִלָיַחְ
 :ןושָלַה לַעָבְל ןּורְתְי ןיִאְו ׁשֵחָל"אֹלְּב שָחּנַה שואי

2MSS 6ל ?1 םיִשְקונ | 14 1 6  | dl (dittogr ex linea inf)12 * ?  
Cp ro,אָטַחְו |  prps( 29,3) | 15 1141155 69 םֶכָחְו | 18 Dt 20,20; Jesםירּוצמ  

 ז *1 ּושיָאְבַי | ל dl )0082( 6 682 | = 1241158 30 ‘3H: prps הָמְכָחַה ריו
 דָּבַאְּ | 3 X לֶָכָּסַהָשַּכ ; 0 קטז MSS לֶכְסָשַּכ | 6 * 6382 לֶכָּפַה | * ] יִמָּב |

 = pזקפ רישכה המכח; pזקps 'ח רָשָּכַה
as 74 
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 :ּוטעְלַבִּת ליִסּכ תֹוִתפִׂשְו ןח םֵכָחיְפ יֵרבְּי
 :הָעְר תּולְלּוְה ּוהיֿפ תיִרָחֶאְו תָלְכס ּוהיֶפיִרְבִּד תלְחְּי
 יהָיְהִיִׁש-המ םֶדָאַה עֶבַייאל | םיִרָבְד הָּבְרי לָכְסַהְוי+

 ל דגי יָמ ויָנֲחֲאַמ הָיָהְי רֶׁשֲאְו
 :ריעדלא תֶכָלָל עַרְי-אל רֶׁשֲא ּנֲעניִּת םיִליִסְּכַה למי
 :יִתָשְב אָלְו ] :לכאי ךֶקּבּכ ְךָבְׂשְו רעֶג ְךָכְלמׁש ץֶרֶא ךלְיא*
 הָרְובְגִּב ילכאי תג ךְַשְו םיִרֹוח"ָּב ךָכְלַפׁש ץֶרֶא ישא
 :תִיָבַה ףָלְדִי םִָרְי תִלְפְׁשְבּו .הָרָקְמַה ְּךַמִ םִָתְלעַעַבי

 :לָּכַה-תֶא הָנעַי ףָסָּכַהְו םִיַח חַּמְׂשִי ןִיְו םֶחָל םישע קוחְׂשליפ
 רשע לָלַקְתִלא ךֶבְּבְשִמ יֵרְדַתְבּו ללקְתלא ּךֶלֶמ ךעֶדמְּב גיי

 :רָבָּ "דיי יםופְנּכה לעכו ליקַהתֶא ְּךיֶלֹוי םִיַמְׁשַה ףוַע יִּ
 ּונֲאְצְמת םיִמָיַה בֶרְביְכ םִיַמַה יִנָּפלַע מתל חלש 1

 :ץֶרָאָה-לע הַעָרהיְהִי-הַמ עַדַת אָל יִּב , הָנּומָשל םֶגְו הַעבְׁשְל קֶלָחדְַּת*
 ּוקירי* ץֶרֶאָהלע פג םיִבָעַה ּואָלֲמִידםֲא

 :יאוהְי םֵׁש ץֶעָה לוּ קמ פע םָאְו םִרּב ץע לּופיסַאְ
 :רֹוצְקִי אל םיִבָעָב הָאֹרְו עֶבזי אָל ור רמש+
 הָאְלמַה ןמבְּב םיִמָפַעּכ חּרָה ףֶרָבהַמ עדי ָךְניִא רֶׁשֲאכ

 לֶּכַה-תֶא הָׂשֲַי רֶׁשֲא םיִהלֶאָה הׂשְעמיתֶא עַרַת אֵל הָכָכ
 ךדָי תניא בָרָעָלְו ּףֵעְרו-תֶא עֶרָז קבב

 :םיבוט דָחֶאְּכ םָהיֵגְׁש"םאְו הָוֹוא הֶזַה רָשְכְי הָז יִא עדי ְךְניֵא יּכ
 ׁשֲמָׁשַה-תֶא תֹוָאְרל םִיַניעל בֹוָמְו רוִאָה קוָתָמּוז
 חָמְׂשִי םֶלָבְּב םָנָאַה הָיִחִי הָּבְרַה םיִגָשםַא יכל
 :לָבָה אָּבְׁשְּכ יְהִי הֵּבְרַהיְּכ שחה יִמְותֶא רכז

 ְיֶתּורּוחְב יֵמיִּב ךִָּלּךְכיִמיִו .ףַתּודְיְּב רוָחָּב חַמָׂשִ
 ְךיֵגיע יֵאֹרמְבּו ּךֶּבל יכְרדְּב ףלהְו
 :טָפְׁשמַּב םיִהְלֶאָה ָךאָיבְי הָכָאלְּכ-לע יִּכ עֶו

 ךֶרָשְּבִמ הָעְר רֶבעַהְו ְּךּבלִמ סע רֶקָהְויִ
 :לָבָה תּוִרֲחׁשַהְו תוָדְליַהיִּכ

rps33 אל | * 632 הָיָהְׁש- | 15 51155 %8*6 ליִסָּכַה | 18 * קMSS14 *  
 תֶלְצַעְב f Pry( 31,27; םי dittogr), vel םיִדָי תֶלָצֲעְּב | 20 * א םִיַפָנְּכַה; 0

4MSS Nin;ופצב..:וקִרי | ל j Cp zr, 4 **16 Varםִיפָנְכ | *1 די |  
1 prb vel Nl, vel jl) (cf2,22) | 5 1 prb 6 4oMSS 6 D3 | 9 lc 
Q 100155 .--הֶא 
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 הָעְרַה יֵמָי ואבְנאָל רשא דע  יִתורְחְּב יֵמיִּב ְּףיִאְרוְּב"ִתֶא רבתי 2
 ץֶפַח סָהְב יִלְיִא רמאת רֶׁשֲא םיִנָש ּועיִּגַהְ
 םיִבָכיִכַהְו תַרָיַהְו רּואָהְו שָמָשַה ךשְחתְדאָל רֶׁשֲא רי

 :םֶשָגַה רֶחַא םיִבֲעָה ּובָשו
 לִיָחָה יִשְנִא ּותּועְתַהְו תִיַּבַה יִרמְש ּועְניָש םויָב

 :תוְּבְרַאְּב תֹוֲאֹרָה כְׁשֲחְו ּוטֲעָמ יִּכ תּונָחְטַה וָלֶטָבּו
 הָנֲחַּטַה לוק לַפְׁשְּב קשב םִיַתָלְד ּורָגְסְו

 :ריִשַה .תוְְּבדלָּ וחַשְיַ רופַצַה לוקל ל םּוקיו

 ךְרְרּב םיִּתַחְתַחְו יואי ּהָבָנִמ םִג
 הָנויְבאָה יֹרַפָתְו בֶנֶחֶה לֵּבּתְסִיְו דקשַה יץאנו
 :םִיִדְפּוּסַה קּושב ּובְבְסְו מל תביא םֶדֶאַה ּךָלהדיּכ
 בָהְּנַה תַּלּג 'ץֶרֶתְו ףָסָּכַה לבֲח קְַרזאְל רֶׁשֲא דע

 .;רּבַהְלֶא לָּגְלַגַה ץֶרָנְ ַעּוּבַמַהדלַע כ רֶבָׁשִתְו
 םיִהֹלֲאָה-לֶא בּושָּת ַחּורָהְו הֶיָתַׁשִּכ ץֶרֲאָהילֲע רַפָעָה יֹבָׂשִוְוז

 :הְָתַנ רש :לָבֲה ָכַה תֶלהוקַה רֶמָא םיָלְבֲה לבה
 רקחו ןְגַאָו םֶעָה"תֶא תעלידַּמְל דוע םֶכָח תָלָהְק הָיָהְש רַתיו

 רֶׁשְי בֹותָכְו ץֶפְחיִרְכד אָצְמְל תֶלָהְק שָפְּביי :הּבְרַה םיִלָשְמ ןָקִּת
 :תַמָא יֵרְבְּד

 ּונְּתִנ תֹוּפְסִא יֵלֲעַּב םיִעּוטְנ תוָרְמְשַמְכּו תונבְרִּדּכ םיִמָכֲח יִרְבּדיי

 :דָחֶא הע
 גַהְלְו ץק ןיא הֵּבְרַה םיֵבְפְס תֹוׂשֲע רֵהְוַה יִנָּב הָמָהַמ רֶתִיויי

 :רָשָּב תעַנְי הֵּבְרַה
 רומָש ויָתֹוצַמ"תֶאְו אָרְי םיַתלֲאָהזתֶא לעמשְנ לָּכַה רָבָּד ףּוסיצ

 הֶשַעָמלָּבתֶא יִכ+ :םָרָאָה- לָּכ הֶזיִּ
 :עָרְדםִאְו בוטדמא םֶלָעְלּ לע טַּפְׁשִמְב אָבָי םיָהְלֲאָה

Cp 12, 1 cdd plur ףֶארוב | 4 Var”, male, םזקיו | 5 *1 קזט אָריי | "ו 
prb ץֶנָיו || " 5 לַכתסיו || 4 voc incert: prps הֶרְפְתְו )4/0: 6006779 flos- 

culis canos senis stgnificantibus) || * Or לע- |6*l1c 6 (prb) 59 prj; ₪ 

  mt MSSקזפ בָשֶיְו | ל  )E2 297( | 7 *1קחרי; 0 3955 קַתָרָי | ל 1 ץֹורַתְו

 |  (cf 6 ropd)בָתְכְו | זז קrps יִלָעָּבַמ ) vel 66 5MSS-לֶא | זס 1 6 56 בֹותָכְו
13 5 516 4 (D maj) | ל 6s עָמש . 
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 1148 רתסא 1-4

ESTHER. רתסא 

 -דַעְו ּודָהַמ מַה 'שורָושחא יאּוהי ישורושחא יִמיּב יִהַָוי 1
 ּךלַמַה ו תֶבָשְּכ םֵהָה םיִמָיִּב< :הָניִדְמ הָאָמּו םיִרְׂשֲעְו "עבש שוכ
 שולש תַנָשָב :הָריִּבַה ןשּושָּב רֶׁשֲא ותּוכלמ אְָּכ לע שּורְוָשַחַא
 םיִמְּתְרַּפַה יֵדָמּו יפו יח" ויִדָבעַו ויִרָשְִלָכְל הָּתְׁשִמ הֶשָע ּכְלָמִ

 -תֶאְו ותּוכל רוֶבְכ רֶׁשֹפ-תֶא "ותאי :יייִגְָל תֹניִדְמַה יִרָשְו
 ותאֹוָלְמַבּופ :םוְי תָאְמּו םיגומָש םיִּבַר םיִמָי וִתָלּוְּנ תֶרָאְפִּת ירָקְ
 הָריִּבַה ןׁשּׁשְּב םיִאְצְמְגִה םָעָהְילֶָכְל ּךְלִמַה הָשָע הָכֲאָה םיִמָיַ
 ָלַּמַה ןַתיִּב תַּנִּג רֹצֲחּב םיִמָי תַעְבִש הָּתְׁשִמ ןטק"דעו לֹודְנִמְל
 ףסָכ יֵליִלְג-לַע ןָמָּנְרַאְ ץּובדיִלָבַחְּב זּוחֶא תָלָכְתּו םפְרּכו רוח
 :תֶרָחֹסְו ירדו שַשְוְ"יטַהַּב 'תפְצְר לע ףֶסַכְו בָהֶז ו'תוטמ | שש יִדּוָמַעְ
 דִיִּכ בֶר תּוכלמ ןייו םיגוש םיִלְּבִמ םיִלָכְו בָהָז יִלְכְּב תּוקְׁשַהְול
 ותיּב בְֶרלָּכ לע ךְלַמַה דָסִי ןָכִדיִּכ סנא ןיִא תֶָדַכ היִתָשַהְוי ִּדְלִמַה

 הָתְשָע הָכלֹה יִתְשו פג  ס  :ׁשיִאְושיִא ןוְרְּכ תשע
 יעיֵבְׁשַה םֹיַּביפ :ׁשֹרְְׁשַחא ְּךְלמְל רֶׁשֲא תּוכְלַּמַה תיִּב םיִשָנ הָּתְׁשִמ

 יאָתְגבֲאו אָתְנִּב"אָנובְרח אָתְְּב 'ץֶמּוהְמְל רַמֲא ןייכ ָלַמַה-בְל בֹוטְּכ
 :שורושחא ְךְלָּמַה יֶנְּפ"תֶא םיִתְרַשְמַה םיסירָפה תַעְבְש "סּכְרכְו רֶתַ
 תואְרהְל תּוכְלַמ רֶתָבְּב ְּךלַמַה יִגפִל הָּכְלַמַה יִּתְׁשֹויתֶא איִבָהְלי
 הָבְלמַה ןֵאָמְּתַו * :איִה הֶאְרִמ תבוטריכ ּהָיְפִיתֶא םיִרָׂשַהְו םיּמַעָה
 דאָמ ךֶֶמַה ףצקיו םיִסיִרָפַה דיְּב רֶׁשֹא ְּךָלָּמַה רֶבְרַּב אֹובְל יִּתְׁשַו
 -יִּכ םיִּתָעַה יעד םיִמָכֲחַל דלה רמי 3 פ וב הָרעְּב ּותָמֲחַו
 יאָנְׁשְרכ ולא יבְרַקַהְוי :ןיִדְו תה עדו יִנָּפְל מַה רבב ןכ
 Cp 1, 1 5 6 Apraréptng (6 00 | 2 >2MSS‘ ¥ | 5 8+-ןַב | =

Var" Dg | © 3 ef magnatesיִרָשְו | *  cf Dn 6,2 || 3 * prps insעבש  | > 
 regis coram eo et magnates urbiun || 4 * prps םֶת-- | ל J1 | > VarS'8 רקי |

B. Naft NYT}תפצר,  B. schל 3'מו | <  | maj4 (ח  sc5 0 תואלמבו | 6 *  
g >3 | ro 6 Auav, Matav, Oappa (Oape-5 >9 |°6 2656 (דרו) | 8 8'דב |  

ABarata, 000000 (ABaBac); 8 Maosma(2מ000000),  Bwa), Bwupatn, Za8oXAea 

(Maosinan), (N)arbona, (N)atatiha, 20107 (Azatat), Achedes (Cedes), 

 Thares (Tharas), Th)arecta || ל $ eunuchis || © 3 אנובחר | 5 3 אתובגא
utתס:pop gu:(54 אתנובא) + שרת || < 5 שכרב || ז3 קזקפ םיִתַּדַה | 14 * 5 7  

 erant, V erant autem primi ef proximi | ל 6 2600106,

(ZapedSeog), MaAinceap; 8 Mardochaeus, Soratheas, Pabat(h)aleus, Malesar 

(Malesath), Mucheas || © 5 ישברב 8* ינשרב 
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 סר ויָרְׂש יתַעְבִש *ןֵכּומְמ אָנְפְרַמ 'סְרָמ שיִשְרַת יאָתַמְדַא ירָתַׁש
 תושעל-המ תָדָּכיפ יתכְלַמַב ב הָנשאְר םיִבְׁשיַה ְךֶלָמַה יָּפ ארי ידְמּו
 דָיְּב שורָושַחַא מַה ל ּרָמָאַמתֶא הָתְשָעְ"אל רַשַאולַע יּתְשַו הָּבְלַמַּב
 לפה אָל םיִרָשהְו מַה ינ ינפל ןְכְמֹומ רָמאיויפ ם :םיִחיִרפַה
 רֶׁשֲא םיֵמעָהלּכ"לעְו םיִרְׂשַהלּכ-לע יב הָבְלַמַה יִּתְׁשו הָתְוָע ּוַּבְל

 -לכדלע הְָלַה"רבְד אייז ּׁשחנְׁשַחַא לפה תּוניְִמ"לְכְּב
 רַמָא ׁשֹורנְׁשַחא ְּךלמַה םֶרְמְאּב ןָהיִגיִעְּב ןֵהילְעַּב תוְבַהְל םיִשָּנַה
 הָנְרמאּת הֶזַה םויַהְו :הָאָב"אַלְו ויָנָתְל הְֵַּמַה יּתְשַודתֶא איֵבָהְל
 למה יִרָש לֶכְל הָּכְלִמַה רֶבְּדתֶא ועְמׁש רָשֶא יֵלָמּוַרָּפ תֹוָרָׂ
 ויִנָפְלִמ תּוכְלַמרַבְד אָצְי בוט ְךְלַּמַה-לע-םַאיפ :ףצקנ ןויִּזַּב יַדְכּ
 נפל יִּתְׁשַו אֹוֿפתאְל רֶׁשֲא רֹובעְי אָלְו יֵדֲמּוזסַרְפ יִתָדְּב בָתָּכִיְ
 :הָּנַמִמ הָבּוטַה הָתּועְרל לפה ןּתִ הָתּוכְלַמּ שורְושַחֶא ּךְלִמַה
 -לֶכְו איה הָּבִ יִּ ותּוכְלָמדִלֶבְּב השעיירשא ּךְלַמַה םְֶתַּפ עַמָשָנְני
 יניִעְּב רַבָּרַה בטייַו* :ןטק"דעו לודָנַמְל ןהילעבל רק ּוָּתַי םיִשָנַה
 -לֶא םיִרְפְס חַלׁשיו>* :ןֶכּומְמ רֶבְדּ ךַלִמַה שעינ םִיִרְׂשַהְו למה
 ונֹוׁשלְּכ םַעְו םעדלָאְו ּהָבְתְכִּכ ּהָניִדְמּו הָניִדְמִלֲא ךלַמַה תֹוניִדְמ"לְכ
 ס  :ומע ןושלּכ רָּבַדְמּו ותיִבְּב ררש שיא-לָּכ תֹוִיְהַל

 -תֶא רכז שורושחא ּךְלמַה תַמָח ךשָּכ הָלֶאָה םיִרְבִּדַה ַחַאי 2
 -ירענ ּוָרְמאַּו> ָהיֵלֲע רזנְנרְׁשַא תֶאְו הָתְׂשְערְׁשַא תֶאְו יִּתְׁשִו
 דקפיוי :הֶאְרַמ תובוט תולּותְּ תֹוָרֲעְנ .דלמל ושב יָתרָׁשְמ מַה
 הָלּותְב יהרענ-לְּכ-תֶא וצְּבְקיְ ותוכלמ תֹוְניִדְמדלכְּב םיִדיקְפ למה

 םיִרְס אה ךידלָא םיִַָה תיִּב"לֶא ּהֶיִּבַה ןשוש-לָא הָאְרַמ תבוט
 יגיִעְּב בַטיִּת רֶׁשֲא הָרעַגַהְוצ :ןַהיקְרְמּת ןֹוְנְו םיִשָּגַה רמש לָמַה
 ס | ןַּכ שעיו ךֶכָמַה י יניִעְּב רַבָּדַה בטי יִּתְשַו תַחַּת ְּךלַמַּת ְךְלַּמַה

 יעֶמְׁשןְּב ריִאְנ ןּב יְִָּרִמ וָמׁשּו הָריִּבַה ןָשּושָּב הָיָה יִדּוהְי שיא5
 הָתְלְגַה רשַא הלגַה- םֶעי םִיָלְׁשוריִמ הלנה רֶׁשֲא5 :יִניִמְי שיֶא שיק"
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 68 - רתסא 20—2,7

 יָתְיַוז ולָבְּב ְךֶלַמ רַצָנְדכּובְנ הָלְנָה רֶׁשֲא יהָדּוהייְְלַמ הֶיָנָכְי םע
 הָרעּנַהְו םָאְו בָא ּהל ןיִא יִּכ ורדתַּב רָּתְסֶא איה הָסֲַה-תֶא ןמא
 :תבל ול יִכְּדרִמ הָחְקְל ּהָמָאְו ָהיִבָא תֹומָבּו הֶאְרִמ תַבֹוטְו רַאתדתפי
 ןשּוש-לֶא ג תוָּבַב תוָרֲעְנ ץֿבּקַהְבְו ותְדְו ְךלַמַה-רבְּד עֶמְׁשַהְּב יהו
 רמש יִגַה ךלָא לפה תיִּב"לֵא רַּתְסֶא חַָלּתַו יֵגַה דָידלֶא הָריִּבַה
 להבי לנפל דָסָח אָשִּתַו ליִניִעְב הָרַעַנַה בַטיִּתַופ ם :םיִשָּנַה
 תיָאְרֶה תֹורָעְנַה עבש תֶאְו הל תַתְל ָהיֶתְונְמדתֶאְו ָהיֶקָנרַמַּת-תֶא
 :םיִשָּנַה תיִּב בּוטְל ָהיֶתורעְגתֶאְ הנשי לה תיִּבַמ ּהָלתֶתַל
 היל הָּגִצ יִכָּבְרְמ יִּכ " ּהָתְרַלוְמתֶאְ ּהָמַעְדתֶא רָּתְסֶא "הָדיִּגַהאְלו
 -תיִּב ירצח נפל ךלַהְתַמ י יָכְּדְרִמ םֹויְ םויִלָבָבּוזי :דיּגַתְאְל רֶׁשֲא
 הענ רּת ַעיִנַהְביי :'ּהָּב הׂשֲעַי-הַמּו רַּתְסֶא םולָש-תֶא תַעְַ םיִשָּנַה

 ימינה תֶרְּכ הל תה קקמ שורושחא ַּלמה"לֶאו אבל הרעגו
 ןַמׁשּב יםיִׁשְדֲח הָשִש ןֶהיקּורִמ יִמָי ּואְלְמִי ןְּב יִּכ 'שךח רָשע םיִנש
 הָרעּנַה הווי :םיִׁשָנַה ָקּרְמַתְבּו םיִמָשְּבּב יםיִׁשְרֲח השש רּמַה
 תיִּבָמ ּהָמָע אֹוָבָל הָל תגי רַמאּת רֶׁשֲא-לְּכ תֶא ךלַמַה"לֶא הֶאּב

 -לֶא הש איה רָקבבו הָאְב איָהּובְרֲעְּבי למה תיּבידע םיִשָנה
 םיִשְגַליִּפַה רמש ּךְלמַה םיִרְס ָגְׁשִעׁש ךילֶא ינְׁש םיִׁשְנַה תיֵּ
 :םַׁשְב הָאְרְקִנְ ,ךלטה ּהָּב ץפָח"סִא יִּכ ךְלֶמַהְלֶא דוע אובְתִדאָל

 ו9-חקל 4שַא יִכָּדְרִמ דל ליַמיִבַאתַּ רתְסֶארַת עיֶנַהְבּוופ
 יִגַה רמאי רֶׁשֲא"תֶא םָא יִפ רַבְּד הָׁשְקְב אָל ךֶלָמַה-לָא אוָבְל תבל
 :ָהיִאר"לָּכ יִניִעְּב ןַח תאָשנ רָּתְסֲא יִהְּתַו םיִשָּנַה רמש למה סיִרָס
 ׁשֶדָחַּב ותוכלמ תיִּב-לָא שורְושחַא למה" לֶא רַּתְסֶא חַקְלַּתַוי
 למה בַהָאְיַו וז :ותּוכְלַמ עַבֵׁש-תַנְׁשִּב 'תָבַט שֶדֶחִדאּוה "יִריַשעַה
 םֶשיו תולּותְּבַהדלָּכַמ ויִנָפְל דָסַחְו ןחדאָשִּתַ םיִׁשָגַה"לכִמ ל רָּתְסֶאדתֶא
 הָּתְׁשִמ למה שעיופ :יִּתָשְו תחת ָהָביִלְמָיַו ּהָשארְּב תּוכְלַמ"רֶתָּ

 הָׂשע תוונידמל הָחְנַהְו רָתְסֶא התֶשִמ תֶא וידעו יִרָשלכְל לודְנ
 :ָּךלֶמַה דִיּכ תֶאָשַמ ןתיו

 ןיאי ְָלּמַה"רַעְׁשְּב בשי יִכְּבְרְמּו יתיָנְׁש תולּותְּב ץֶבָּקַהְבּויפ
 -תֶאְו יִכּבְרְמ ָהיֶלָע הָּוצ רֶׁשֹאַּכ הָּמַע"תֶאְו ּהָּתְדְלוְמ תֶדֶּגַמ רָּתְסֶא
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 ס וּתִא הָנֲמָאְב הָתְיָה רָשאְּכ הָׂשֹע רֶּתְסֶא יִכָּבְרִמ רמאמ
 -יִנְׁש יִׁשָרָתָו ןְתְנּבי ףצק ךֶלֶמַהרעׁשְּב בשזי יִכָּדְרִמּו םַהָה םיִמָיַבִיי
 :*שרְוָשַמַא ּךלַמּ דִי ַחְלָשָל ּושקביַו ףַּפַה יִרָמְשמ לפה יסירס

 דלטל רתְסֶא רֶמאַתְנ הלה רֶתְסֶאְל דניו יכל ה ערי
 בַתְכִיַנ ץעילע םֶהיִנש ּלְתִיִנ אְֵמַו רֵבָּרַה שכבו: :יָכָדרמ םֵׁשְּב
 סלמה יגל םיִמָיה יִרְבִּ רָפְפְּ

 ב ןָמָהדתֶא שורושחא ךָלָפַה לַּג הָּפַאָה םיִרָבְַּהורָתַאי 3
 רֶׁשֲא םיִרָשַהלָּכ לַעָמ ואְסָּכתֶא םֶשִּיַו ּוהֲאְׂשִנַיו 'יִגְנַאָה *אָתַדַמַה
 היוחַּתְׁשִמּ םיִעְְּ ךְלַמַה רַעשְּב-רָשַא למה ילְבעלָכו :ֹוִּתֲא
 ּורַמאיו :הָוֲחַּתְׁשִי אָלְו ערכי אל יִכָּדְרַמּו ךְלָמַה ֹול"הְנַצ ןֶביִּכ ןמָהְל

 תֶא רוע הָּתַא עמ יבְרְְל ָלַמַה רעְׁשְּברֶׁשא למה יִדְב
 םהילא עַמְׁש אָלְו םויָו םי ֹוְלֵא םֶרָמָאְּב יִהיו* ּךְלַּמַה תוְצַמ
 אּוה"רַשַא םָהְל דיִגַהיּכ יֵכְָּרִמ יִרְבִּד ּודָמעיַה תֹואָרל ןָמָהְל ודיג
 ןָמָה אָט ול הָוֲחַּתְׁשִמּו עַרּכ ִכְָרמ ןיאדיּכ ןמָה אָריַפ :יִדּוהְי
 םעדתָא ול ּודיִּגִה"יִּ ובל יִבְּרַמַּב דָי חָלְשל ויָניִעְּב דבי :יהמח
 תּוכְלַמדלֶכְּב רָשַא םיִדּוהיַהדלָּכתֶא דיַמְׁשַהְל ןֶמֶה שקבינ יִבּדְרִמ
 םיִּתָש תַנָשּב ןָסיִנ שדִחדאּוה ןושארָה ׁשרֲחַּבל :יִכְּדְרמ םע שורושחַא
 !םייִמ ןַמָה ינפל לָרוגַה אוה רּופ ליִפָה שורושַחַא למל הָרָׂשֲע
 ןְמָה רָמאיַנ* ס רָרֲא שדְח"אוה רֶׁשְע"םנְׁש שֶרַחְ שֶדֶתַמּו םיָל
 לָכְּב םיִמַעָה ןיִּב דֶרֹפַמּו רּנְפְמ דַחֶאיםַע ֹונְׁשִי שורָושחַא ךלמל
 םֶניֵא מַה יִתְּד-תֶאְו םעלכַמ תונש םָּהיֵתָרְו ָךַתּוכְלַמ תֹוניֵדְמ
 םֶדֹּבֲאְל בֵתְּכִי בוט ךלַמַה-לע"מַא :םָחיִנַהל הושדןיא ּלָמְלְו םישע

 איִבָהְל הָכאָלְמַה ישע ידיי לקְׁשֶא ףָסָרַּכ םיֿפָלֲא תֶרָׂשֲע
 ןָמֶהְל ּהָנְתִיו ידי לעמ וָּתַעְּבַטתֶא למה רסיו * יְִּלִּמַה נָא
 ףָסַפַה ןְמָהְל ָּלְמַה רָמאָויי :םיִדּוהְיַה ררצ יָנָנֲאָה אָתָדְּמַהָּ
 יְֵפְס ּואְרָניי | :ָנִעְּב בוטַּכ וָּב תוֶשְעְל םעָהְוָל ןּתָ
 "רֶׁשֲאלֶכְּב בתיו וב םוי רָשָע הֶשולָשְּב ןושארָה שֶדָחַּב לה
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 הָניִדְמדלַעו רֶשַא תֹוחַּפַה-לֶאְו ךְלֶָמַה ינפְרַּרְׁשַחַא לֶא ןֶמָה הָוצ
 ונושלָּ םַעָו םעֶו ּהָבָתְכִּכ ּהָניִדֲמּו הָניִדְמ םַעָו םע יִרְׂשלֲאְו הָניִדַמּו
 תּולְׁשנו :ךלמה תַעָּבַטְּב םַּתְחִנְו בָּתְכִנ ׁשיוְׁשֲחַא ךלמה םֶשּב
 רָּבַאלּו גְרהל דיִמָשַהְל ףְלֶמַה תוניִדְמ ללא םיִצָרָה דָיְּב םיִרָּפְס
 הֶשולֶשְּב דַחֶא םִיִּב םיִׁשָנְו ףט ןקַז-דעו רַעְגִמ םיִּוהְיה-לָכתֶא
 ןגְׁשְתַפ 14 :זֹובָ םְֶלְׁשּו רֶדַא ׁשֶדְח"אּוה רֶׁשֲע"םִיִנְׁש שֶרִתְל רֶׂשֲע
 תויָהְל םיִּמַעַה- לכ לג הָניִדָמּ .הָגיִדמלּ תּד ןַתַּגַהל בָּתַּכַה
 תּדַהְו ּךֶלֶמַה רֶבְְּ םיִפּוחְד ּואְצִי םיִּבְרֶה5 :הָּנַה םויל םיִדָּתַע
 ןשּוש ריִעָהְו תּוּתְׁשְל ּובְׁשָי ןָמָהְו ךֶלַמַהְו הָריִּבַה ןָשושְּ הָנִּתִנ
 ם :הָכֹוְבָנ

 ויָנְּתֶא יִכְָרְמ עַקינ הֶׂשֲעְנ רֶׁשֲאלָּכיתֶא עדי יִכְָרמּוי 4
 :הָרָמּו הָלודְג הָקַעְז קעויו רעה ְּךוִתְּב אציו רָפָאְו קש ׁשַבְל
 שבלב ְֶלמַה רעׁש-לֶא אבל ןיא יכ ךלמה"רעש יגָּפל דע אוב
 עיִּגַמ ֹותָדְו ףלֶמַהְרַבְּב רֶׁשֲא םּוקְמ הָניִדְמּו הָניִדְמלֶכְבּוג :קָש
 :םִיִּבַרְל עַצְי רֶפאְו קש דַּפְסַמּו יִכְבּו םֹוָצְ םידּוהיל לדג לבא
 הָּבְלַמַה לחְלַחְתִּתַו הל ודנו "ַהיִסיִרְסְו רֶּתְסֶא תורענ' יהָניאובתו
 אלו וילֲעַמ וקש רה יִבְּבְרַמדתֶא טיבה םיִדְנְּב חֶלָשּתַ דא

 ל ּךַתַה "אצי6 :תנהמ-לעו הּז"הַמ כ "תשנל- יכדרמ- ל ּוהְְצִתו
 יִכָדְרִמ לדגי :ּךלְמהירעש ינָפל רָשַא ריִעָה בוחְרדלֶא יִכָּרְרמ
 לוקַשְל מָה רַמָא רֶׁשא ףְסָּכַה תֶׁשְרפותָאו ּוהָרָק רׁשֲא-לכ תֶא

 -רֶׁשֲא תֹּה"בֶתְּכ נָשָתַפתֶאְו* :םֶּבְל םיידוהיּב ךְלּמַה יזע
 תינְצְלּו ּהָל דיִּנַהְלּו רָּתְסָא-תֶא תֹואְרַהְל ול ןַתָנ םֶדיִמָשַהְל ןׁשּוׁשב ןּתְנ
 :הָמֲע"לֲע וינָפַלִמ שֶקְבְּ -ּולְּגַחְתֶהְ מַה אובֶל ָהיִלָע
 ּףךָתהל רַּתְסֲא רָמאָּתַו ,יִקָּתִרִמ ירד תֶא רַּתְסֶאְל דניו ךֶּתַה אביו
 םיִעָדֹ מַה תֹוֹניִדַמ םַעְו ךלמה ֵדְבעלָכז :יָכְּדְרמ-לֶא ּוהָוצִּתַ
 תיִמיִנָּפַה רֵצָחֲה-לֶא לְלָמַה-לָאדאֹוב רֶׁשֲא הֵׁשֲאְו שילב רֶׁשֲא

 למה וליטישוו רֶׁשֲאְמ דב תיַמְרל ֹותְּד תחא אְָקידאְל רָׁשֲא
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 הָז ּךֶלָפַהלֶא אּוָבְל יִתארְקַנ אֵל יֵנֲאו הָיָחְו בְָזַה טיִבְרׁש-תֶא
 ָכְָרִמ רָמאְיי :רתְסֶא יִרְבּד תֶא 'יִכְּבְרְמְל "ּודיניני* :םוי םישולש
 דלָּכמ ָּךלָמַהתיּב טְלְּמַהל ְֵּׁשְפַנְב יָמֵדְתילַא רָּתְסָא-לֶא ביִשֶָחְל
 דֹומֲעַי הָכְצַהְו חוָר תאּוַה תַעְּב יִשיִרֲחַּת ׁשֵרֲחַה"םִא יִכי+ :םידּוהיה
 תֶעְל"מִא עדי יָמּו ודבאת ְּךיֶבָאזתיִבּו ְתֶאְו רַחַא םוקְּמַמ םידּוהְיל
 ףלו6 :יָכָדרְמילָא ביִשָהְל רֶתְסֶא רָמאָתַוי5 :תְכְלַמַל תַעָנַהי תא
 ּלְכאּת"ילֲאְו יִלָע ּומּוְְו ןָשּושְּב םיִאְצְמּנַה םיִדּוהְיַה"לָּכיִתֶא סו
 ןָּכ צא יִתרַעְנְו יִגַא-יםנ םֹויָו הָלָיְל םיִמָנ תֶשְלֶש ּותְשַתְִלַאְ
 רְבֲעייז :יִּתְדָבֲא יִתְרַבֶא רשאכו תְדַכְאְל רֶׁשֲא ְךֶלָמַה"לֶא אֹוָבֲא ןֿכְבּו
 :רָּתְסֲא ויָלֲע הָתְוצ"רַׁשֲַא לָכַּכ שעינ יִכָּבְרִמ

 רצֲחּב דֹמעּתו תּוכְלַמ ירָּתְסֶא שבתו ישיִלָשַה םויַּבויָהיי 5
 אָפּכ"לַע בָשוי ְךֶלַמַהו ךלִמַה תיִּב חַכְג תיִמיִנָּפַה לַמַהתיֵּ
 למה תֹואְרכ יהיו :תִיְּבַה חַתַּפ חַכְנ תוְלַמַה תיֵבְּב ֹותּוכְלַמ

 מַה טוי ויָניִעְּב ןָח הָאְׂשִנ רַצָחָּב תָדָמֹע הָכְלַמַה רֶתְסֶמתֶא
 ׁשֹאָרְּב עַנּתו רֶּתְסֶא בֵרָקַּתַנ ודב רֶׁשֲא בֶהְּזַה טיִבְרְׁש-תֶא רַתְסָאְל
 ְךֵתְׁשִקּב"הַמּו הָּבְלַמַה רּתְסֲא ךל"המ ָּךלִמַה ּהָל רֶמאינ :טיִבְרְׁשַה

 בוט ךָלָמַה"לַע-סַא רָּתְסֶא רֶמאָּתַו+ ְָל ןֵתנְִו תּוָכְלּמַה יִצֲחירַע
 רָמאיו :ּול יִתיִׂשְערָׁשֲא הָּתְׁשִּמַה-לֶא םיַה ןֶמָהְו ּדְלִמַה אוב
 ןֶמָהוֶלָמַה אביו רָּתְסֶא רֶבְּדתֶא תושעל ןָמָה"תֶא ּורֲהַמ ֶלֶמַה

 הָּתְׁשַמְּב רָּתְסֶאְל ְֶלָמַה מאיו :רּתְסֶא הָתְׂשֲע"רֶׁשַא הָּתְשִמַהְלֶא
 :שָעַתְו תּוָכְלַטַה יצחידע ּךֵתְׁשִקּב"המּ ל ןֵתּגְוְךָתְלָאְׁש-המ ןייה
 יגיעְּב ןח יִתאְּצָמיםַא* :יִתָשְקְּו יִתָלַאש רמאתו רָּתְסֶא ןַעְתו
 יָתְׁשקּב"תֶא תֹושֲעַלְו יִתְלאָשתֶא תַתָל בוט ךְכַָה-לעָאְו מַה
 יהָשַעֶא רָחְמו םֶהָל הֶׂשֲעֲא רֶׁשֲא הָּתְׁשִמַהי"ִלֲא ןמָהְו ּךְלִמַה אֹוָבָי
 :ּךְלַמַה רַבְרַּכ

 יִכָּדְרֶמדתֶא ןֶמָה תוארכו בל בֹוָטְו חַמָׂש אּוהַה םִַּב ןָמָה אצינפ
 :הָמֲח כרמל ןַמָה אליו ּונָמַמ עזאלו טאל ְךֶלַּמַה רעָשְּב
 שרֶזתֶאְו ויָבָהֶאתֶא אביו חֶלְשיִו ותיִּבְלֶא אובינ ןַמָה קּפֲאְתַוס
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 1154 . רתסא 2

 -לָּכ תֶאְו ויְנָּב בֶרְו וִרָשָע דֶכָּכתֶא ןמָה םֶהָל רַפסיויי וְּתְשַא
 :ךְלִמַה "ידעו םיִרָשַהילַע ּואָשְג רֶׁשֲא תאו ְךכָמַה לג רֶׁשֲא
 הָּתְׁשִּמַה"לָא ָּךְלִמַה"םַע הָּכְלּמַה רֶּתְסֶא .הָאיִבָהְאל ףָא ןֶמֶה מאיו

 :ּדְלמַהַע הָל"אּורק יגַא רֶחָמְליסִנְו יתואיסא יִּכ הָתׂשְע"רֶׁשַא
 ילּוהיה יִבְָּרְמ"תֶא הָאֹר יִנֲא רֶׁשֲא תעלֶכְּב יִל הָנׂש ּונְגיֵא הָנלָבְוי
 ץַעדושעו ויָבַהְאלָכְו ּוּתְׁשִא שָרָז ול רָמאַתַי+ :ָכָמַה רַעָשְּב בשוי
 וילְע .יִכְּבְרְמדתֶא ּוֵלְתְו ּךֵלַמל רַמֲאורָקְּבבּו הָמֲא םיִשמִח תב
 שעיו ןַמָה ינֿפל רבה במײנ ַחָמְׂש הַתְׁשִּמַה"לֶא ּךָכָמַה"בִע אָבּו
 ס - :ץֶעֶה

 רַּפַפ-תֶא איֿבָהְל רַמאיֹו ךְלִמַה תַנָש הָדְדְנ אּוהַה הָליֵלְּבי 6
 בּוְכ אָצֶמיַו ָלֶמַה ינפל םיִאָרְקנ יֲהִַו םיִמָיַה יֵרְבְּ : תונרְכּוֲה
 יִרָמָשִמ מַה יסירס לגש ישְרֶתְו אָנָתְנּבַע יִכְּדְרִמ דיִגַה רֶׁשֲא

 -המ מַה רָמאַיַני :שורושחא מב דִי לשל שב רש ףפה
 ויָתְרַשִמ ּךלָמַה ירענ ּורמאינ הֶזְלַע .יִכָּבְרִמְל הָלּודְנּו רק הֶׂשֲענ
 רצחל אב ןָמָהְו רֶצְמַב יִמ למה רָמאוּ :רָבְּד וָמַע הָשָעְנְאל
 ץעֶה-לע יכּרְרִמ תא תולתל ךֶלַמל רָמאל הָנוציִחַה מַה תיּב
 רַצָחַּב דמע ןַמָה הַּגַה וָלֵא ךְלָפַה ירענ ּורָמאיִני :ול ןיכַהדרָשַא
 תושעל-המ ּךְלִמַה "ול רַמאיַו ןֶמַה אוביופ :אּובָי למה רָמאי

 למה מחי יל בלב ֹןְמֶה רֶמאּו ריב פח ָּלַַה רֲֶא שיא
 מַה רֶׁשֲא שיא ךְָּמַהלֶא ןמָה רֶמאיוז יֵנָּמִמ רתוי רי תושעל
 רֶׁשֲא סּוסְו ְּךֶלּמַה וָּבשָבְל רֶׁשֲא תּוכְלַמ ׁשּוָבְל ואיִבָּיל ֹוָרָקיִּב ץפח
 ׁשּובְלַה ןּותְנְופ :וׁשאֹרְּב תּוכְלַמ רֶתָּכ ןֵּתַנ רָשַאְ ו למה ויִלָע בֶכְר
 שיִאָהדתֶא שלה םיִמָּתְרַּפַה למה ירש שיא"דודלע סּוסַהְו

 אְרקְו ריעָה בוְָרּב סופהדלע והביפרהו קב ץפח לפה רֶׁשֲ
 מַה רָמאיניפ :ּורְקיִּב ץֵפָח לֶמַה רָשא ׁשיִאָל הָשָעַ הָכְּב ויִנָפְ
 ןכ"השעו ָּתְרַּבּד רשאכ סּופַהְתֶאְו ׁשּוַבְלַה-תֶא חק רַהמ ןְמֶהְל
 רֶׁשֲא לָּפַמ רֶבְּב לָּפַּתְדלַא ךְלְמַה רַעָשְּב בָשּיַה ידּוהיה יֵכְּדְרָמְל
 יִכּדְרִמִתֶא שָּבְלִינ סּוסַה-תֶאְו שּובָלַה תֶא ןֶמֶה חַקיניי :ָּתְרַּבִּד
 למה רֶׁשֲא ׁשיִאָל הָשַעַי הָבָּב ריגל אָרְקִיַו ריִעָה בוָחְרַּב ּוהָביֵּכְריַ
 -לֶא ףַחֶדַנ ןָמָהְו למה רעש"לֶא יִבָּדְרִמ בָׁשיַו 2 :ורקיּב ץפח
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 ויְכֲהֲא"לֶכְלּו ֹוּתְׁשִא שָרֶזְל ןְמֶה רַּֿפסִיוי :שאר ּופֲחַו לָבָא ֹותיֵּב
 עֶרְוִמ םָא ּוְׁשִא ׁשֶרָוְו ויָמְכַח ול ּורָמאיו ּוהָרָק רֶׁשֲאלְּ תֶא
 לוני ל לָכּותְדאְל ויָנָפְל לָּפְנל תּולֲחַה לָשַא יִּבְרִמ םילּוהיה

 ונפל לּפַת
 -תֶא איִבָהֶל ּולַהְבִיַ ועיגה ּךָלַמַה יִסיִרְסְו ומע םיִרָּבַדִמ םֶדועי

 ןַמָהְ ְֶלָמַה אָבְייי ל  :רָּתְסֶא הֶתְשָעְ-רֶשַא הָּתְׁשִמַהִלֲא ןָמֶה
 יִנָשַָה םִויַּב םָּג רֵּתְסֶאְל ּךְלָמַה רֶמאיִו :הָּכְלַמַה רִתְסֶאםָע תוּתְׁשל
 ְָתְשָקּב"הַמּו דל ןַתּנִתְו הָּבְלמַה רֶתְסֶא ְּךֵתְלֲאְׁש-הַמ ןָייַה הֵּתְׁשִמְּב
 יִתאָצְמדםִא רמאתנ הָּכְלַמַה רַתְסֶא ןעּתו :שַעָתְו תּוכְלַמַה יצח"דע
 יִתְלֲאְׁשִּב יִשָפַנ יֵל ןָתָּנַת בוט למהר םאְו מַה ךיִניֵעְּב ןח
 ראל גורַהל ריִמְׁשַהְל יִמַעְו יִנָא ּונְרַּכְמִנ יִּכ+ :יִתְׁשקַבְּב יִמַעְו
 ֵֹקְזנִּב *הוש רֶצַה" ןיִא יִּ יִתְשַחַה ֹרנְרַּכְמְנ תֹוָחַפְׁשִלְו םיִדְבעַל ול
 יִמ הָּבלמַה רַתְסֶאְ רָמאּיו שורושחא ּךְלָמַה רָמאיופ ם :ְךלַמַה
 רֶּתְסֶא רֶמאּתַו :ןּכ תשע ול ואְלְמְדררָשַא אּוה הֶז"יֵאְו הז אּוה
 :הָּכְלַמַהְו מַה יגְפְלַמ תַעְבַנ ןֵמָהְו הזַה עֶרָה מה ביזאְו רצ ׁשיִא
 שקבל דַמַע ןַמָהְו ןָתיִּבַה תַנָּגלֶא ןִיּיַה הָּתְׁשִמַמ ֹותָמֲחַּב םק ףלמהְז
 תֶאַמ הָעְרֶה ויָלֵא הָתְלְִיִּ הֶאְר יִּ הָּבְלַמַה רַּתְסֶאְמ ושְפַנדלַע

 לֿפנ ןֶמָהְו ןיאה הָתְשמו יבא ןְמיִּבַה תֹגנמ ב להו למה
 -תֶא ׁשֹוּבְכְל םֶגָה ךָלֶּפַה רָמאָיַו ָהיֶלָע רֶתְסֶא רֶׁשֲא הָטִמַהְלַע
 רֶמאְיופ ָּפִח ןַמָה יגְּּוךָלָמַה יִפִמ אָצְי רֶבַָּה תִיָבּב יִמַע הָכָלַּמַה
 הֶשְע"רֶׁשֲא ץעֶה"הַּגַה םג מַה יֵנְפַל םיִסיִרְּפַהְןִמ דָחֶא הָנּובְרַ
 הְבְג ןְמָה תיִבְּב דמע ּךֶלָמַהלע בֹוטרָּכּו רֶׁשֲא יִכָּבְרֶמְל ןָסֶה
 ץעָה"לע ןָמָה"תֶא ּולְתִיַי :ויָלָע ּוהָלִת ְָּלָּפַה רָמאָיַו הָּמַא םישמח
 ןתְנ אּוהַה םִיַּי 8 ם ::הָבָבׁש ָלַּפַה תַמֲחַו יִכּררמִל ןִכַהרׁשַא
 םייִדּוהְיַה ררצ ןַמָה תיּב"תֶא הָכְלַּמַה רֶתְסֶאְל שורָושחא מַה
 רפי ּהָליאּוִה הָמ רָּתְסֲא הָדְַהיִכ ךָלַָה נפל אָּב יִכְרָמּו
 רּתְסא םֶשָתַו יכְָרמלּהָגְתיִ ממ ריִבָעָה רשא ותְעבטתֶא לפה
 ס = ןָמָה תיּב"לע יֵכְָרְמ"תֶא
 14 3 (cursores) יִצָר | Cp 7, 4 ** prps nl הָלָּצַה; 1 4 (רֶצַה = א
 (zuitas | ל 8 קזנב | 6 VarS תֶעְבָנ | 8 6 s1erpdirn, 1 ft ּורָפָח | 9 8 אנובחר

Joseph. Arch.6” /ך0006 ([0800006),  cf 1,10, 6 Bouya8av (Boutaav) 

11,261. 266 ABouxadag (ZaBovxadag cet), 6 Buzatas (Buguas) | Cp 8, 
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 ּךְבְתו ויָלְנַר יֵנְפל לֵּפַּתנ מַה נפל ּרָבַדִּתַו רָּתְסֶא ףֶסיִתני
 רֶׁשֲא וּתְבְׁשֲחִמ תֶאְו יגְנַאָה ןֶמָה תעֶריתֶא ריִבעֶהְל ול"ְנַחְתּתַ
 םֶקָּתַו בָהְַּה טְבְרׁש תֶא רָתְסֶאל לפה טשויו+ :םיִדּוהְיַהְלע בֵׁשֲח
 -םָאְו בוט ךלַמַה-לע"מַא רֶמאתו ְּדְלַמַה יִנָפְל דֹמעֶּתו רֵּתְסֶא
 ויִניִעְּב יִנֲא הָבּוטְו ךְלֶמַה נפל ,רָבְּדַה רש ויִנָפְל ןח יִתאָצְמ
 רֶׁשֲא רנגאה אָתְדִמַהּב ןַמָה תֶבֵׁשֲחִמ םיִרְפְסַהתֶא ביִשְהְל בתי
 הָכָכיִא 5 :ָּךַלַמַה תֹוְניִדְמִלְבְּב רֵׁשֲא םיִדּוהָּיַהי-תֶא דָּבָא בת
 יִתיִאְרְו לכּוא הָכְכיִאְו יִמַעְדתֶא אָצְמְירָשַא הָעְרַּב יִתיִאָרְו לכוא
 הָּכְלַמַה רָּתְסֲאְל יׁשרְׁשֲחַא ףלמה = רַמאנז ס :יתדלומ ןֵדְבֲאַּב
 ץֵעֲה-לע לת ותאְו רָּתְסֶאְל יִּתָתָנ ןְמָה-תיב הָּגַה יִרּוהיַה יֵכְָּרָמְלְ
 בֹומַּכ םיִדּוהְיַהלַע ובְתַּכ םֶּתַאְו5 :יםייִדּוהּיַּב ודי חַלָש-רֶשַא לע

 כּתְכנ"רְׁשֲא בכי למה תעּבְּב ּומְתַחְוֶלמַה םשְּב ְכיִניעְּב
 "יֵרְפס ּוֵאְרָקִ :ביִׁשָהְל ןיִא ְּךָלַמַה תַעְבַמְּב םֹוָתִחַנְוְךְלֶמַה"םׁשְּ
 םיִרָשָעְוהָשולְשַּב ניס שֶדָח"אּוה ייִשיִלָשַה ׁשֶדֹחַּב איִהַהתַעְּב ָלָּמַה
 "םיִנְָרּרְשַחַאָה לֶאְו םידּוהְוהדלֶא יִכְבְרֶמ הָנצירְׁשֲא"לֶכְּכ בתיו וב
 ּהֶאָמּו םיִרְׂשֲעְו עבַש שּוכ-דַעְו ּודָהַמירָשַא תֹוניִדַּמַה יֵרָׂשְו תוחַּפַהְ

 םָבָתָכְּכ םידּוהיה"לָאְ דנשֶלַּכ םָעְוסעְו הָבְתְכַּכ הָניִדְמּו הָנְיִדָמ הָניִדְמ
 ךְלְמַה תַעְּבַטְּב םְֶחַיַו ישרושחַא ךלָמַה םֶשָּב בּתְכִיַנ יי :םָנושְלְכְו
 'םיִנְְּתְשַחַאָה שָכְרֶה יִבְכְר 'םיִסּופַּב םיִצְרַה ְֵּב םיִָפְס חלש

 ריֵעְו ריִעְלְָּבּורשַא וםיריהיל לפה ןֹהָנ רֶׁשֲאיי :םיִכָמרָה יָנְּב
 םע ליַחלָּכתֶא דָּבַאְלּו 'גוהלְו ידיִמְׁשַהְל םָׁשִפנ-לע דמַעְלְו לַהְקַהְל
 -לֶכְּ דָחֶא םֹיְּבצ :זֹובָל םֶללׁשּו םיִׁשְנְו ףט םָתֹא םיִרָצַה הָניִדְמּו
 -אוה רַשעםיִנָ שרחל רֶׂשְע הָשולָשְּב שורְושַחַא ְךֵלַּמַה תָניִדְמ
 לג הָניִדָמּו הָגיִדְמלְכְּב תָּ ןתנהְל בּתְּכַה ןְנְׁשִתַּפי :רֶדֲא שח
 :םָהיֵביֲאָ םֶקָנהְל הוַה םויל 'םיִדותַע יםיידּוהיַה תֹויְהלְו םיִמַעָה"לְכַל

₪68 - 

 רָבְַּב םיִפּוחְּו םיִלָהְבִמ ּומְצִי 'םיִנְרְתַשַחאַה שָכַרַה יִבְכְר יםיְִרָהי
 יִנָפִַמ ו אָ יִכְָּרַמ5ְ :הָריִּבַה ןׁשּוׁשְּב הָנְּתִנ תּדַהְ פח
 ץיְִּב ךיִרְכַתְו הָלּודְּג בָהֶז תֶרָטַעַו רּוחְו תֶלַכְּת תוכלמ שּוָבְלְּב ְךֶלַּמַה

4 Or ba | 5 mit MSS $+-"b9 | 6 2MSS'bA | 7 * >+2,21 | ל ₪ 47] 
 |  * cf 2,21 || * 5 zf per (3) veredariosזִש חפשדזש || < 6 אוטסצ || זס 6 < 9
  Qעַתוּדִים  ° |  | ? nonn MSS 8 om | | 13 * 6) 47נצ * 8 לו | 3> 5

 .₪ > ל |  | 143+: veredariiםיִדִתַע
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 הָחְמִׂשְוהָרֹוא הָתְיָה םילּוהְילי :הָחְמֶשְו הָלַהְצ ןׁשּוׁש ריִעָהְו ןְמָנְראְ
 רֶׁשֲא םּוקְמ ריֵעָו ריִעְדלֶכְבּו הָניִדְמּו הָניִדְמ"לָכְבּול :רֶקיו ןׂשָשְו
 בוט םִיְו הָּתְׁשִמ םידּוהיל ןושֶשְו הָחְמש עיִגמ ֹותָדו ְלמַהירַבְּ
 םָהיֵלֲע םיִדּוהָיַה"דַחַּ לַפָנְיִּכ םיִדַהְיִתְמ ץֶרָאָה יּמַעִמ םיּבַרָ

 וב םוי רֶׂשֲע הָׂשֹולְׁשִּב רֶדַא שדח"אּוה שֶרח רֶשָע םיִנָשְבּוי 9
 יביא ורְּבְש רֶׁשֲא םווּב תושעהל ותְדו למהר עיִגַה רֶׁשֲא
 הָמָה םיָדּוהְיַה וטְלְׁשִי רֶׁשֲא אּוה ְֶּּפַהְְ םַהָּב טולָשל םיִדּוהיַה

 שרוח מַה תוניִדמ"לֶכְּב םָהיִרעְּב םילוהיה ּולַהְקְני םָהיֵאנשְּב
 םְָחַּפ לָּפְניִּכ םֶהיִנָפְל דָמָעדאָל שיִאְו םֶתָעַר יׁשְקַבְמְּב די לשל
 ישע תֹוחַּפַהְו םיִנְּפְרִּשַחֶאָהְו תֹוניִדְּמַה יֵרְש"לָכְו :םיָמעָה"לָּכ"לַע
 ַכְָרְמידַחַּפ לַפָניָּכ םיָדּוהְיַה-תֶא םיִאְׂשַנְמ ְךָלֶמל רֶׁשֲא הָכאָלְּמַה
 תֹוָניִדמַה"לָכְּב ךלוה ּועְמׁשְוְךֶלָמַה תיִבְּב יְִּבְרִמ לוַדְנְדיִכ+ םָהיֵלֲע
 -תַּכַמ םֶהיֵבְֲאלְכְּב םידּוהיה ָּּכיופ :לודָנְו ךלוה יִכְּבְרִמ ׁשיִאָהיִּכ
 גְרָה הָריִּבַה ןשּושְבּופ :םֶנוצְרִּכ םָהיֵאָנְשְב ושעינ ןָדְבַאְו גְרַהְו בֶרָח
 תֹואַמ שָמָח רַּבֲאְו םיִדּוהיַה

 ותֶאְו "אָתְבִנַשְרּפ ותאי שיא
 תֶאופ :'אָתַּפְסַא ו תֶאְו לןופְלַּד
 ו תֶאְו איל ו תֶאְו יאָתְרופ
 ו תֶאְו יאָתְׁשַמְרַ ותָאופ :יאָתָדיִרֲא

 ותא ַּדְרַא ו תֶאְו ייֵסיִרַא
 הֶּזַּבַבּו ּוגָרָה םיִדּוהיַה רֶרצ אָתדּמַה"ָּב ןַמָה יִנָּב תֶרָשָעּופ ;אָתְויַ

 :םָריתֶא יחְלָש אל
 ְָָּמַה יִגְפִל הָריִּבַה ןָשּושְּב םיִגּורַהְה רּפְסִמ אָּב אּוהַה םִיַּבי

 םיִדּוהְיַה גרה הָריִּבַה ןּׁשְּב הָּכלַמַה רּתְסִאְל ךֶלֶמַה רָמאיניי
 ךֶלָּפַה תֹוגיִדְמ רֶאְשּב ןְמָהיִגְּב תֶרָׂשִע תֵאְו שיא תֹוָאמ שמח דַּבַאְו

Cp 9, 2 8 nonn MSS 'B3 | 3 5 regis | 7—g sic 41 | 7*sic AL ת) min), 
 | עשסגeג  6תוריפש, 3% תורישפ, ap 6סaveסזשע || ל 3 ןוכלד, 3* ןוכליד, 3
  6 6טלטרפ, 3* טלרפ  6 0006 (Para, Sacra) | 8 * 3תופסא, 8 5
  3Aאריד,  6 80760 (Bapoa, BapeX) || * Sל 8 אילד, || )000000 ,2005000(

  $Aתוסיפ,  6 ZapBaxa | g * sic 41 (NW min; 8 tantum W min), 5תריד,

 ® 6 Pougaiov (Pougavov) || © Varל 8 יסיד, ||  6 Mapuagwu(v)aתומסרפ,
 - )Apgeov) || 5 sic 48 (1 maj, 1 min), $ nll, 6 Zagovצסו 6 Agoaירידא, 5 ירדא,

Saiov (ZaBovraSa, ZaBovdeBav). 
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 עא 7 : רתסא 26—9,13

 רַמאָּתַו 3 :שַעַתְו דע ְךְתָׁשָקּב"המּ ל ןֵתָניוךַתְלָאְׁש-המֹו ּושָע הָמ
 ןָשּושְּב רֶׁשֲא םידּוהיל ו ןַתָנִי בוט ְךֶלָּמַהזלַע-סַא רָתְסֶא
 רמאי + :ץֶעָהְלַע ּולְתַי ןַמָהיִגְּב תֶרָשע תֶאְו םויה תַדּכ תֹוׂשְעֶל
 :ּולָת ןַמְהְינְּב תֶרָשִע תֶאְו ןָשּושְּב תַד ןְָנּת כ .תֹוִׂשְעַהְל לְלָמַה

 רֶַא ׁשֶדָחל ָשָע העְְא םוְּב ם5 ןְשּוׁשְּבירֶׁשַא םיילּוהיה להו
 :םָדי"תֶא ּוחְלׁש אל הִבַבּו שיא תֹוָאֹמ שלש ןָשּושְב ּנְרַהו
 םָשָּפַנדלע מע ָלֲהְקנ ְֶּלָמַה "תוניִדְמְּב רֶׁשֲא םיִדּוהְיַה רָאְׁשּוי6
 אל הַָּּבַבּו ףְלֶא םיִעְבְׁשְו הׁשָמֲחֹי םָהיֵאָנְׂשְּב גּורֶהְו םֶהיֵבְיֲאַמ 'ַחֹונְו
 העּבְרַאּב ַחֹונְו רָדֲא ׁשֶדֹחְל רֶׂשֲ הֵׁשולְׁש-םֹויְּב ל :םֶדָיתֶא ּוחְלש

 ןְשּוׁשְּבירׁשַ יםיידּוהוהְי* :הָחְמׂשְו הָּתְׁשִ םוָיּ ותא הׂשֲעְו וב רֶׂשְ
 רֶׂשְע ַׁשִמֲחּב חוו ב רֶָשָע הָעְבְראְבּו וב רָשָע הָשולָשּב ֹולֲהְק
 םיֹזורּפַה םיִדּוהָּיַה ןֿכ-לעיפ :הָחַמִׂשְו הָּתְׁשִמ םוי ותא 'הָשְעְו וב
 רֶרֲא ׁשֶדְחְל רָשָע הַעַּבְרַא םֹוי תַא םיִׂשע תֹּזָרְּפַה יִרָעְּב ֿםיִבְׁשיַה
 :והערל שיא תֹונְמ תֹלְׁשַמּו בוט םֹויְו הָּתְׁשִמּו הָחְמְׂש

 "לָּכ-לָא םיִדָפְס חלשיו הָלֲאָה םיִרְבְּדַה*תֶא יִכְּרַמ בּתְכְִנ>
 :םיִקֹוחְרָהְו םיִבּורְקַה שורָושחא א לפה תּוניִדמִ לָכְב רֶׁשֲא םידּוהיַה
 תֶאְו רֶדַא ׁשֶדָחְל ֶׂשְע העְּבְרַא םוי תֶא םישע תיל היל םָיקליי

 םָהְב חָנרְׁשא םיַמְֿכ= :הָגָשְו הָנָשיְכּב וב רָשע 'הָשָמָחדְּ
 לָבָאָמּו הָחְמָשְל ןוגימ םַהָל ךפֶהְנ רֶׁשֲא שָרַּהְו םֶהיִבְיִאִמ םידּוהיה
 שיא תֹונְמ חָלשִמּו הָחֲמְׂשְו הָּתְׁשִמ יִמָי םֶתּוא תֹושעַל בוט םנָל
 תֹושֲעַל ּולָחַהדרֶשַא" תֶא םידּוהיה ילָּבקְויי :םיִניִבָאְל תונּתַמּו ּוהעָרל
 רצ יִגְנַאָה אָתְרְמַהְְִּב ןְמָה יִּכ:+ :יסָהיִלַא יִכְְרִמ בַתְּכדררֶשַא 'תֶאְ
 לֶרגַה אּוָה רופ ילָּפָהְו םֶדְּבַאָל םיִדּוהְיַהְדלַע בשָח םיִדּוהְיַהיֵלְּ
 וָּתְבְשַחַמ בּושי רֶפָטַהדסַע רַמִא ךלַמַה י נפל אבר ּםְָּבַאלְ םָמָהְ
 -לַע ויִנּבתֶאְו ֹוָתא יּלְתְ ושאר"לע םיִדּוהְיַה-לַע בשָחְ"רשַא הערה
 לפ-לַע* רּוּפַה םש-לַע יםירּופ הָלֲאָה םימָיל וארק ןפ-לע5 :ץעָה

12 pl MSS om 1 || 14 31155 35+ ץעָהְ"לְע | 15 cf 4,7 | 16 * nonn 5 
  vel Dipl] | 5-5 6 uupioug revraxicyilioug || 17 5םֶקָּנָהו  prps'מ"לָבִּב | ל

 םיִוורָּפַה, 1 0 םיִזְרַּפַה|  Kז7 | 1פ  utושִעְו | צ 18 >31155 8 | 7 | ל
 ל-* 41 קזמ |  cf 27ּולְּבְְו  M5'ה"לָּכ | 22 31155 "יב | 23 * קו 2155 20
6 5 | 5 pl MSS ,םֶהיֵלֲע ic 5 (קסז םיִדּוהיַה) | 24 * <4MSS || ל Vaז 

 | ולָתו  $ ef cum Esther ingressa esset; crrp | 1הָאְבְבְ  | 25 * Orליִּפָהְו

26 = 6B Ppoupa, Mss Woupoupewu, GF poupéaia, Joseph. Arch. 11,295 
gpoupeag (Ppovpaiag cet) || ל-ל <8. 



7-3 ESTHER 1159 

 :םֵהיִלֲא עיִגַה הָמּו יהָכָּכלַע* ּואָר"הָמּו תאנַה תֶרָגַאַה יֵרְבְּדלָּכ-לע
 ה םיִוְלָנַה"לְּ לַעְו סרו םהילעו םידוהיה לקו "ומקל
 יָנָמְכְו םֶבָתְכִּכ הָלֵאָה םיִמּיַה יגָשתֶא םישע תוָיָהְל ירובעי אָלְ
 רודָו רוּדְלֶכְּב םיִשַעְנְו םיִרָּכְזְנ הָלאָה םיִמָּיַהְו :הָגשְו הָנָשלֶכְּ
 הָלאְה םיִרּופַה ימיו ריִעְו ריִעְו הָניִדְמּו הָגיִדְמ יהָחָפָשַמּ הָחָּפָשִמִ
 יבהכ תל פ :םָעְרּוִמ ףוסידאל םֶרָכְזְו םיִדּוהְיַה ךוּתְמ ּורָבַעַי אָל

 תֶא םיקל הקְּת"לְּ"תֶא 'ירּוהיִה ירו" לוחיבא"תב הָכָלַמַה רָּתְסֶא
 םיִלּוהְיַה"לְּ"לֶא םיִרְפְס *חלָשּיַו< :יתיִנׁשַה תאָּזַה םיִרָּפַה תֶרּגַא
 4 יִרָבּד שרוח 'תּוָכְלַמ הָניִדְמ הָאַמּ םיִבְׂשֲעְו 5

 enn טפיל ומי יק רשאכו יהָכְלַמַה רּתְסֲאְו ידוהיה יכדרמ
 הָלֲאָה םיִרָּפַה יִרְבִּד םיִק רַּתְסֶא רֶמַאמּוצ :םֶתְקַעַדְו תֹוָמֹוצַה יֵרְבַּד

 פס | ירָּפְפּב בָתְכָנְו
 הָשָעַמלֶכְוי :םִיַה ייאְו ץֶראָה"לַע סמו שרשחא ּךְלִּמַה םָשָיני 0

 םה דאולה ףלמה ול רֶׁשֲא יֵכְָּרִמ תל תַשְרַפּו ֹותָרּובְגּו וּפקַת
 יִדּוהְיַה יֵכְְּרָמֹו כ :סֶרָפּו יֵדָמ יכלמל םיִמּיַה יֵרְבְּ ָפָ"לַע םיבּותָּכ
 בוט שר יויָחֶא בֹוָרְל ּוצָרְוי : םילוהיל ודנו ׁשּורֵנְׁשַחַא ְּךֶלֶמַל הָנָשַמ
 :ועְרַזלָכְל םולָש רבדו ומעל

 26 ° crrp | %% >3 | 27 * >8 || ל א לָּבְקְו vel לָּבִקְו Q mit MSS ולו |
sicאלו קח | 6 8 'זָּב | 28 >5 | 20  )vel 1 ? anteaרַבָעַי  vel5 1 ? ּורְבְעַי  

prps dl || 30° 30 ez miserunt| ;> > || (30 1 חַלָשתַו( dlל-ל 6%  || maj)ת ) 41 
 לן;'מָב | WDN, Orרwi 3r = prps dl | Cpro,rQ Wרֶנׁשַהַא | 28.

 .Natt הֵׂשֲעַמ | 3 ** >5.



DANIEL לאינד 

 רַצאָנְדַכּוְבְג אָּב הָדּוהְיידַלַמ םיֵקֹוהְי תּוָכְלַמְל שולָש תָגְׁשְּבי 1
 ְךָלָמ םיִפְנוהְידתֶא ודָיְּב יֶנדא ןתיוי ָהיֵלֲע רצינ םֶכָשּוְי לבְּביַלַמ
 'ויָהלֶא תב רַָעְנָשץֶרֶא םֵאיֵביו םיהלָאָקתיב ככ יתָצְקַמּו הָדּוהְ
 יֵנְּפְׁשַאָל ףךְלְמַה רָמאָיְני = ויָהְלֶא רצוא תיִּב איבה םיִלְּכַהתֶאְ
 :םיִמְּתְרַפַהְִֶמּו הָבּולְּמַה 'ִעַרזִמּו לאְרְשְ ןגְּבִמ איָּבָהְל ויָפיִרָמ בר
 ילָכְּב םיִלְּבְשַמּו הָאְרַמ יִבּוטְו םּואמלְּכ םֶהָּבְיִא רֶׁשֲא םיִדָלְי
 לֵביֵהְּב דָמָעְל םֶהְּב ַָכ רֶׁשֲאְו עֶּדמ יניִבְמּו תעד יֵעְדיְו הָמְכָח
 םֹוָירַבְּד ּךָלֶמַה םֶהָל ןמיני םיִדְשַּכ ןושְלּו רֶפָס םֶדְמלְלּו למה
 םֶתָצְקִמּו ׁשֹולָׁש םיִגָש םֶלְּנְלְול ויתְׁשִמ ןיימּ מַה ינַּבְתַּפִמ ומי
 לֶאָשיִמ הינִנֲח לאְּינָּב הָדּוהְי ינְִּמ םָהְב יָה :יָּלָּמַה נפל ּוְמַעְ
 רַצאַשְטְלַּב לאָינָדְל יםָשְיַנ תמש םיִסיִרָּפַה רש םָהָל םֶשָיַוז :הָיְרענ
 םשָיַו* סם :ונְנ דְבָע הָיְרזעלו ךשימ לֶאָשיִמְלּו ירש הָיְנִנחְלְ
 שקו ויָתְׁשִמ ןיְבּו ךְלִמה גּבְתפְּב לֶאְּנְתִיאְל רשא ובל"לע לאנד
 דָסֲחְל לאּינְּד"תֶא םיִתלֲאָה ןֵּתיַופ :לֶאָנִתִי אל רֶׁשֲא םיסיִרָפַה רשַמ
 אָרְי לאָיִנְרְל םיִסיִרְפַה רש רמאיניי :םיִקיִרָּפַה רש יֵנָפִל םיִמָחְרְלּ
 רֶׁשֲא םֶכיִּתְׁשִמ"תֶאְו םֶכָלכאמְדתֶא הָּנִמ רֶׁשֲא למה יִנדַאתֶא יִנֲא
 -תֶא םֶתְבַיַחְו םֶכְיִגְּכ רֶׁשֲא םיִָלְיַה"ןמ םיִפַעְז םֶכיֵנְפ-תֶא הָאְרי הָמָל
 יםיִסיִרְפַה רש הָּנִמ רֶׁשֲא רַצְלְּמַהי-לֶא לאּינָּד מאיי :ָָלָמל ישאר
 םיִמָי .ךיִדְבַעְ-תֶא אָניסַניי :הָירזעו לָאָשיִמ הָיְננֲח לאינָרלֲע
 פל ארו :הָּתְשַנְו םִימּו הָלְכאְנְו םיערּזַהְןִמ ּונָּונְּתִיְו הָרָשִע
 Cp 1, 1 al loc huj libr ubique sine א ®cf v 18 | 2 * Var תֶצקמְו 61 ץ 15.
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1 ,14- 0 DANIEL 1161 

 ּהֶאְרִּת רָשאכְו ךָלֶמַה גֵּבְתַּפ תֶא םיִלְכָאָה םיִדָלְיַה ּהֶאְרַמּו ּוניֵאְרַמ
 :הָרָשַע םיִמָי םסניו הָזַה רֶבְּל םֶהָל עֶמְׁשיוי ְףיָדְבע-סַע הֶׂשְע

 כמ רׁשְּב יַאיִרְבּו בוט םָהיֵאְרַכ הָאְרִג הרשע םיִמָי תצָקמּוי
 םֶנְּבְתַפ"תֶא אָשנ רֵצְלַמַה יָה ְָלָמַה גְּבְתַּפ תֶא םיִלְכֲאָה םיִרָליַה
 םֶתְעַּבְרַא הָלאָה םיְִליַהְויז :םיִנֹעְרְז םֵהָל ןִתְנְו םָהיֵּתְׁשִמ יו
 ןיִבַה לאָיִנֶדְו הָמְכָחְו רֶפְסלְכְּב לֵּכְׂשַהְו עָּדַמ םיָהלֲאָה םַהָל ןַּתְנ
 םָאיִבַהְל למה רַמָאדרָשַא םיִמּיַה תָצְקְמְלּ :תומלַחְ ןוזָחֶכּ
 אל ללָמַה םָּתֶא רבי :רַצְנְדַכְבְנ ונפל םיִסיִרָּפַה רָש םָאיִבִיַ
 למ יִנָפְל ּודְמַעַיַנ הירזענ לֶאָשיִמ הּיְנִנֲח לאנד םלָכִמ אָצְמְנ

 םָאְצִמִיו ףלמה םֶהָמ שָקְּברָשַא יהָניִּב תַמְכָחֹ ּרָבְּ לכס
 יַהְיְו :ותּוכְלִמהלָכְּב רֶׁשֲא "םיִפָשַאַה םיִמטְרַחַה-לכ לע תֹודָי רֶׂשֲע
 יםִיַּתַׁש תנָשְבְוי 5 סם מַה ׁשֶרֹוכָל תַחַא תַנְׁש-רע לאנד
 ותְנָשּו חור םָעָּפְתִּתַו תֹוָמלֲח רַצָנְדכְבְג םֵלָח רַּצָנְדכְבְנ תּוכְלַמל
 םיִפְׁשַכְמלו םיפְׁשִאְלְו םיֵמָמְרֲַל ארק ךלממ רמי :ויִלָע * הָתְיָהְנ
 רַמאי ְּלַמַה י ינפל ּדָמֲעיו ואביו ויָתֹמְלֲח למל דיִּגַהְל םיִּלָשַּכלְ

 רצ :םולֲחִה"תֶא תַָדְל יור םעפו יִּתְמַלח םוָלֲח מַה םָהָ
 יתיִמְרא ְּךֵלַמל םיִּדְשַּבַה

 יהָנעפ :אָּוחְנ אָרְׁשִפּו יֶּדיָרְבעֶל אֵמְלֲח רַמָא ייח .ןימלעל אָּכְלַמ
 אַמְלָח ל יִנֶנּעְוהְת אל ןה "אָדְזַא יִנמ הָתְלִמ יאידְׂשַכְל רַמָאְו אָּכְלַמ

 הרשו אָמלַח ןְַו" :ןוָמָׁשּת יל ובית ןּווְעֶתּת ןימַָה הש
 אָמְלַח ןהָל יִמְדְקְִמ ןלְּקְת איגש רקיו הָבְנְבְנו ןַנְתמ ןֹיִחַהְּת
 יֵהְדְבַעְל מאי אָמְלָח אָּכְלַמ ןיִרְמָאְו תּונְנְנִת נע :יֵנֹוֲחַה ּהָרְׁשַפּו
 אָנָּרְע יד הנ עדי ביִצָי-ְִמ רַמָאְו אכל הע :הִוֲחַהְנ ּהָרְׁשפּו
 -ןַה ית :אָתְלַמ יִּנִמ אָּדְזַאיִד ןּותיַזָח יִּ לבל ןיִנְבֶ ןּתְנַא
 הָתיִחְשּו הבדכ הֶלִמ ןוכְתַד איִה-הָרֲח יֵנֵנעְדֹוהְת אָל אָמְלֲח
 0 ּורָמָא אָמְלֲח ןהל אּנַּתְׁשִי אָנְּדע יד דע יִמָדְק .רמאמל תנו

 7אָל יומא אָּכלמימרַ איִרְׂשכ ונע :יִגנֲחַהְּת הָרָשפ יִּד עא
 13 קזס הָארת | 15 7M55 0A om || 16 cfv זז | 20 ** 60 הניבו המכח | 6

cfהרש{ םיִּתש,  prb nonn vb exc || Cp 2, 1 * prpsםיפשאה ו | 21  Vrs12155  

érévero; prps NTT), cf 6,19; Gn 31,40; Esté,r | 4 * prb1,3. 5.18 | ל 60  
 ג44 | ל א ְךיֵדְבעֶל, 0 ְּךָדְבעֶל || 5 * קזק הָנֲע, c 324 | "א אָיְּד--, ס יא ג
 v גס | * ®Var אדא | 7 03% הרשפו | 8 8 ubique 'ק; 1 prb ubique לֵבְקלְּכ |

gK ןּוּתְנָמְוַה 4 'ִמּוה Q pl MSS ןּוּתנָּמַּרוִה aut ןּוּתְנַמְּדְזִה (8 mire: .(מדזה' 
Biblia. 75 
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 יב לֿבקלְּכ הָיְוְחַהְל ילָכּוי אָּכְלַמ תֶלִמ יִּה אָּתְשַּבִידלַע שָנָא יִתִיא
 :יִדַשַכְו 'ףשֶאְו .םֶמְרַחלָכְל ילֶאָש אל הָנְדִכ הָלַמ טיִלָשְו בר למל
 םֶדֶק 'ּהָנּוחְי יד יֵתיֵא אל ןְרֲחֶאְו הריק לאש הָּבְלמִיִד .אָתַלְמְוי
 לבְלּב :יִהְוְתיִא אָל .אָרְשְּביע ןֹוהְרָדְמ יב ןיהְל ןהל אָבְלַמ
 :לבב יֵמיֵּכַח לכל הּדבּוהְל רַמַאו איש ףצקּו סַנְּב אָּכְלַמ הָנְּד
 :הָלְמְקְתַהְל יִהוְרְבַחְו לאי ועְבּ ןיִלטקְתְמ אָיַמיִּכַחְו תָקְפָנ אָתְדְו

 יִּד אָּיַחַּבַׁש-בר ךויְרַאַל םַעָטּו אָטָע ביִתַה לא ןיִדאָּב פ

 אָמיִלׁש ךויִראל רמָאְו הע :ָבֶּב ימיּפחל הלל קג יד אַ
 עָרוה אָתְלַמ ןָרָא אָכְלִמ םֶדְקְןִמ הָפְצְחַהְמ אָתָד המדלע אָכְלַמיִ
 הָל"יְּתְנִי מז יד אָכְלמְךִמ הָעְבּו לע לאיַנְּויֿ :לאָיַנדְל ְּךיְרַ
 הָיְנִנְחַלְו לזא ּהָתְיְבְל לאָיִּד ןידָאיז ם ּאָּבְלַמְל הָיְוחַהְל אָרְשַּפּו
 םֶדקְְִמ .אָעְבְמְל ןימחוי* :עדוה אָתְלִמ יִהוְרְבַח הָיְרזעו לֶאָשימ
 רָאְׁש-םע יֵהּורְבַחְו לאָיִנָד ןּודְבוהְי אל יִּד הָנְּד אזר" לע אָיִמָש הלא
 לאל | ןידא ילג אזר :אילילדיד אָוְזֶחְּ לאינדל ןידָא 9 :לֵבָב יִמיִּכַח
 רַמָאְו ו לאגר הנע :אָימְׁש הלָאל ּךְרְּב

 אָמָלֲע-דעֶו אָמלע-ןמ במ | אָהְלֲאיִד הָמׁש אוָה
 :איִה ּהלדיד אָּתְרּובְנּו אָתְמְכָח יד

 ןיִכְלַמ םיִקָהְמּו ןיִכְלַמ הָּבְעַהְמ אימו אּיַנְרע אָנְׁשַהְמ אּוהְוז
 :הָניִב יעדיל אָעְּדְנַמּ ןימיִּכַחְל אָתַמְכֲח בָהֵי

 אָכושַחְב הָמ עְֶי .אָחְרּתַסְמּו אָהְקיֲִע אל אה
 ייִתָהָבַא ּהָלָאיְּדְל55 :אָרָש ּהָמַע אָריהְנּו
 יל 'ִּתְבָהְי אָּתְּובְגּו אָתְמְכֲח יד הָנַא חַּבָשִמּו אָדְוהְמ
 :אָנֶּתַעַדּוְה אָּבְלַמ תלמי ְךֵנִמ אָניִעְבִִיּד יִנָּתְעַדוה ןַעְכּ

 מיכל אְָבּהְל ְָלמ יגמ יד ךוירא-לע ילע לאנד הנד בקי
 אָכְלַמ םֶדָק "ינלעה רֵבּוהְּת-לַא לֶכְב יַמיִּכַחְל ּהָלרַמִא ןכְוו לזא לבב
 לַעְנַה הָלָהְּבְתַהְּ וירא ןיִדָא5 :אָּוחַא אָּכְלַמְל אָרְשַפּו
 אָתּולְג יִנָּבְְִמ" ירַבֶּג תַחָּבָשַהְדיִּד ּהָלרַמַא ןֶכְו אּכלַמ םדק לאיבר
 יָד לאְנְרְל רַמָאְו אָּכְלַמ הנע :עדוהְי אָּבְלמְ אָרְׁשִפ יד לדו יד
 1 לָּכִי cf 3,29; 5,16 | ל ®Var לֵאָׁש | < 8 ףָשַא ? | זז * varSK ןרַהַאְו
 0 ןִרָחֶאְו | ל טג:" הָנ-- | 12 dub, prps DD: )(( || 15 Bill הָּפַצחהַמ 38 3,22 |

MSSאָריִהְנַ, 16 0  id 23 | 22 K7(: | 20 8 אָת--,  Var®ל  | Var® jb]16 *  
Var®6 101155 60 || ל  dlיתהבא || ל קזק ָתבהי | 24 *  MSSארוהנו || 23 * 06  

prb add.יד || ל-ל  -+ mlt MSSינלעַה || 25 *  
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 ּהָרְׁשִפּו תִיִזֲחייִד אֵמְלֲח יִנָתְעְדּוהְל לַהְּכ ךיִתיִאַה רַצאַׁשֶטְלַּב ּהַמָׁש
 ןיִמיִּכַת אָל לֵאָׁש אָּכלַמיִד אָזְר רַמָאְו אָּכְלַמ םֶדָק לאָיְנָד הנעל
 ּהָלֲא יִתיִא םרָב :אָּכְלַמָל היוחהל ןיִלְכ ןיִרָמ ןיִמְטְרַ ןיֿפְׁשִא

 תיִרֲחָאְּב אָוָהְל יד הָמ רצְנְכוְבְנ אָּכְלַמְל עדה ןיֹוְר הל אָיְמְשְּב
 יהָתְנַאְי* פ :יאּוָה הָנְּד 'ִָּבְּכְשַמְדלַע ךשאר יְזַחויְךָכְלָחי אימו
 אָלְגְו הָנְד יֵרֲחַא 'אַוָהְל יד הַמ ּוקלְס ְּךְבְּכְׁשִמ-לַע 'ּךיִנויָעַר אָכְלַמ
 ךַמ יב יִתיִאְדיִּד הָמָכְחְב אל הָנאופ :'אָוַהְל יֵדהָמ ךַעְדוְה איִזָר
 ןּועְדּוהְי אבלמל אָרְׁשפ יד תַרָבְּדלַע ןַהָל יל יִלָּג הָנְד אזר אּוַחילָּ

 םלָע ולאו תה הזָח אּכְַמ הָּתְגָאײי ם :עּנּת ל יגיעו
 אּוָה> :ליִחְּד הָורָו ְךְבְקְל םּאק ריִּתַו הויִוְו בר ןֶּבְד אָמְלַצ איִגש דח
 ּהָתָכְריְו יֵהּוֲעְמ ףָמְכ יֵּד יִתֲעָרדּו יֵהוָרֲח ב בָהְרְיִד ּהֵׁשֹאַר אָמְלצ
 :ףסח יד ןוָהּגִמּו לֵוְפ יד ןֹוַהְנִמ יִהֹולְנַר לזרפ יִד יִהֹוָקְׁש ׁשֲהְנ יד
 "לע אָמְלַצְל 'תַחְמּו ןיריב אלדד בָא תֶרָּנְתַה יִה דע ָתְיֹוֲה הֶזָח
 הָרֲחכ ּוקְּד ןיִדאָּב5ּ :ןֹוּמַה "תֶקִַּהְו אָּפְסַחְו אָלְזְרַפ יִּד יֵהֹולְנַר
 טיקדירְדַאהןִמ רּועְּכ וה אָּבַהדְו אָּפְסַּכ אָשָחְנ אָפְסַח אָלְזְרַּפ
 תָחְמיִּד ו אָנְבַאְו ןוהל חַכֶּתָשַה-אַל רַתֲא- לָכְו אָחּור ןומַה אֵׂשְנּו

 הָרׁשִּו אָטְלָח הנד :אְָראלּכ תַלְמּו בָר רוָמְל תֶנה אמל
 אָימְׁש הָכֲא יד אָכְלַמ ֶלַמ אָּכְלִמ הָּתְנַאפ פ :אָּכְלַמימָדְק רָמאַב
 "יִנְּב ןיִרָאָד יִּדלבְבּו :ְָליבַהְי אָרְקִיִו אָפְקְתְו אָנְסִח אָתּוכְלַמ
 -הָּתְנַא ןּוָהלְבְּב ְַטְלְׁשַהְוְֶּדיִּב בֵהְי אָיִמְשףועְו אֵבְּב תֹויַח אָשְנַא
 גמ יאערא יִרָחֶא ּוכָלֹמ םִָקְּת ְְּרְתַבּופ :אָבַהד יד הֵׁשֹאַר אוה
 וכָלַמּופ :אָעְרַאילֶכְּב טָלָשַת יִּד אָשְחְנ יִה יֵרָחֶא יֵאיִתיִלְת ּוכְלַמּ
 לָשֶחְו קּתַהְמ אָלְְרפ יִּה לָּבְקְּכ אָלְורפְּכ הָפיִקִת אוָהָּת יִאיָעיִבְר
 איל הָתְיֹוֲח"יָרוי :ַעְרַתְו קת ןיִללֶּכ 'עעֶרְמ"יד אָלוְרפְכְ אָלּ
 הֹוָהָּת הָגיִלָפ וכל לזר ןוהָּנִמּו רָחָפִיִּד ףסח ןוַהְּנִמ 'אָתְעְּבְצַאְו
 בָרָעִמ אלורפ הָתִיַזִח יִּר לֵבָקלָּ האוהל אָלְְרפיִ אָתְּבַצְנְְוִמּו

v 29 a6 | *ז | ,? ex6 | ל-ל < a44;26 א ְךִיַתיֵאַה 0 ְךָתיִאַה | 28 ==  
 הָּתְנַא, Qתְנַא, iv 3ז. 37 6 | * א ךינ-- 0 ָךָנ-- | < 8 'ָהָל | בז Var S K ב
 0 םִאָק | 33 א ןֹוהָּגִמּ, ןֹוהְנִמ; 0 ןיַהְנִמְ ןיֵהְנִמ; ווו ןֵהָנמּו ןַהנִמ, 4 415 |

id 45 ]35 | = 8 תקדהו,  Var® nnn, id45( | ל  (cf6 60 אָרּוטְמ  ths, ins34°  

 35 315 תאלַמּו גטז תלמו | 38 % ןיִרֲאָד, ס ןיריד | 39 * א אָעְרַא, 0
 עַרַא | * א אְיָתיִלְת, 0 הֶאַתִִת | 40 יא איעיבר, 0 הָאֲעיִבְר | ל-ל pזמ

add; <9 | 41 3 prb add. | 

 ל
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 תצק"ןמ ףסח ןוַהּנִמּו לזרפ ןוַהְּנִמ איל תֶעְּבְצֶאְו יי :"אניט ףסחב
 אָלְזְרּפ תיֹוֲח יד < :הָריֵבְת אָוָהָּת ּהָגִמּו הֿפיקַת הָוֲהָּת אָתּובְלַמ
 יקב ןנהלהאלו אָשְנַא עַרְזְּב ןוהל ןיִבְרֲעֶתַמ 'אָביִט ףֶסֲחַּב בֵרֲעַמ
 ןוהימויבּו++ :אָּפְסַח"םע בָרָעְתִמ אֵל אָלְזְרַפ יָדָכ-אַה הָנְּד"סע הָנְּד
 לֵּבַמְתִת אָל ןימלע יד לכלמ איַמְׁש הָלֶא םיִקָי ןּונַא . איכְלמ יד
 אָתְוכְלַמ לאל ַסֶתְו קִּּת קְבְּתְׁשִת אֵל ןָרֶחֶא םעל הָּתּוכְלּו
 ןֶא תֶרְנִתַא אָרּוטִמ יִּד ָתיֹוֲחיְּד לבה :אּיַמְלֲעָל םיָקְּת איִהְו
 בב ּהָלֲא אָבַהְְו אָּפְסַּכ יאָּפְסַח אש אָלְזְרַפי תקוה כ אליי

 נס לאנד יפני לג ַצְנְכנ אבל ןודא5% 5
 ךןֵמ רַמָאְו לאינָרְל אָּכְלַמ הַגָעּז :הָל הָכָּפַנְל רַמֲא ןיחחינו הנ
 תְלַכַי יד ןיִזר הָלָגְו ןיִכְלַמ אָרָמּו ןיִהְלַא ּהָכֲא אּוָה ןוכַהְלֶא יד טשק
 ןָאיִנש ןֶבְרְבִר ןְֶּתַמּו יב לאינְָל אָּכְלַמ יָא :הָנְד אָוְר אָלְנְמַל
 יִמיִּכַחְדִלְּכ לע ןיגְנַ"ברְ לבב תַניִדְמ"לּ לַע הָטְלָשַהְ .ּהל"ב בַהי
 לבב תניִדְמ יד אָּתְדיִבַע לע יִנַמּ "אָבְלַמְדִמ אָעְּב לאָיִַדְוי :לָבְב
 | ס :אבלמ | עַרְתַּב לאּיַנָרְו ֹוגִנ דבעו ףשימ ףררשל

 ּהָיְתָּפ ןיִּתְׁש ןיִמַא ּהַמּר בָהְדְיִּד םלצ דבע יאָּכְלמ רצְנְדַכּובְניי 8
 יאָּבְלַמ רַצְנְדַכּובְּוי לבב תַניִדַמְּב ארד תַעְקְבְּב ּהמיקַא תש ןיִמַא
 אָיִרְבְדְג איִרֶזנְרדַא אָתְוחפּו אינְנְס אנשל יׁשנְַמְל חלש
 םיקה יִ אמל תַּכְנַחל אָתָמְל אָתְניִדְמ ינטְלְׁש לָכְו 'אָיְתְפָת איִרְבַתּ
 אָתְוֲחַפּו אינְגְס אַנַּפְּדַחא ןיִׁשנַּכִתִמ ןידאּב :אָכלַמ רצְנְדַכּובְנ

 תּל אֵּתניִדמ ינטלש לכו איְתפת איְבָתְר אּירְבְִנ ירא
 םיקה יִּכי אָמְלַצ לבקל ןיִמָאָקַו אָּכְלַמ רַנְדכּוִבְנ םיִקָה יִּד אָמְלַצ
 :אינְׁשְלְ אַָּמֲא אֹימָמִע ןיִרְמא ןֹוכָל לִיָחְב אַרְק אָזורְכְוי :"ראנְכְב

7 - 

 ןיִרְּתְנטפ 'אָכְּבַס סבתי אָתיִקּוְרְׁשַמ אנרק ילק ןּעֲמְׁשִת-יִּד אָנְּרעִּב

ar ל ₪ add, <0 || v 42. 43 prb add || 43 51 6 mlt MSS Q Vrs ‘T)| 

5 frt add, >9 || 5 גז ‘79 אה || 45 °° l aut 6 60 נ 'פ אפסח' autc v 5 

 ||  49 propter cp 3 add? | Cp 3,1° 60+ Eroug Okrwkaidekdrou'ג 'ח 'פ | צ

 ד%  kdroikodvrag émiד roleic kai ywpacg kal rdvrag 006סוסואשע + 6 5

 +  676 ‘lvdikflg 606 AiBioriag || 5 6 rod repifolov, O 6600 | 2 * 6דחף6

 אימא אָיִמְמְעדַלָּ  ins 6 6ל |  oikouuévng 66אטקו6טשע ד\6 kai 6\000שצ

NW] cf v 4.7 et Paseq | 5 KMSS ,איִּתַפִת QMS יִאְפְפִּת | 3 * K ןיִמָאקְו 0 
  0לק | ? א םרתיק aטז סרתיק, \  autןימיקו | * >6 | 5 * ץגנס ולק

Dקתר, 18 7. .זס 15 | : VarS כבש 
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 םיקה יִּר אָּבַהַּר םֶלָצְל ןּודְנְסִתְו ןֵלְּפּת אָרְמַז ינְז לֶכְו הָיְנִּפְמּוְס
 -אֹוְנְל אָמְרְתִי אתעש"הב דגְסִיְו לָּפִ אלדידְךמ :אָּכְלַמ רַצְנְדַכּובְנ
 אַמְמֲע-לְּכ ןיעמש יַרָּכ אָנְמְז הָּב הָנְּר לָבְקלָּכז :אָקְדְקִכ אָרּונ ןּותַא
 ןיִלְפ אָרָמְז יז לָכְ ןיִרַטְנספ אָכְּבְ סְרַתיִק אָתיִקורשמ אָנְרק לק
 רצְנְדַכּוְבְנ םיקָה יִּד אָבַהּד םלָצל ןיִדְנַס אנְׁשִלְו אָיִמִא איַמְמַעלָּכ

 :אָּכלַמ
 ןוהיצרק לכו ןיִמְרְשּכ ןיְִבּג ּובָרְק אָּנְמְזהַּב יהָנְּר לבקר

 :יִיֲח ןיִמְלֲעְל אָּבְלמ אָבְלמ רַצְנְדכּובְנל ןירְמָאְו דע :איְדּוהְי יה
 אָתיִקְרֶשִמ אָנְרְק לק עמיר שֶנָאלָכ יה םעְמ ְתְמָׂש אָכְלַמ הָּתְנָאס
 םֶלָצִל דָּגְסִיְו לפי אָרְמַ יז לָכָו היְנֿפיסְו ןירתְנַסֶפ אָבְּבַש סרְתיק
 :אָּתְדְקִי אָרּונ ןּותאדאוגל אָמְרְתִי דָּגְסִיְו לָּפִי אָל-יִּדןִמּוי ::אָבַהּ
 לָבְּב תֶניִדְמ תַדיִבעדלַע ןוהְתַי ָתיֵּגמיִּד ןיאְדּוִהְי ןיִרְבּג .יִתיִאי
 םַעַט אכלמ יךילע ּומָׂשיאָל לא אָיִרְבְג ּונְנ דבעו ףשימ ךכרש
 ןָבאּבִַ ם :ןיִדְנָס אל ל ּתְמיִקַה יִּד אָבַהּד םֶלְָלּ ןיחְלפ אָל יִּדיִהְלאַל
 ןַדאַּב יִנָנ דבעו ךשימ "ףררשל היְתיַהְל רַמַא אָמֲחַו זְגְרְּב רצָנְדַכּובְנ
 אָּרַצַה ןוהָל רֶמָאְו רצָנְדכּובְנ הנע < :אָּבְלַמ םֶדָק ויַתיַה ךְלַא אּיַרְבִ
 אַבַהְּב םֶלָצְלּו .ןיחלפ ןֹוכיִתיִא אל יהלאל נג דבענ ףךשימ ףךרדש

 "יָד אָנְַּעְב יד 'ןיִדיִתע ןּוכיִתיִא ןה עי :ןֶרְנַפ אֵל תָמיִקַה יב
 הָיְנּפְמּוסְו ןיִרַּתְנסְּפ אָכְּבַש סֶרְתיִק אָתיִקְרְׁשִמ אנרק לק ןּעְמְׁשִת
 ןּודְנְסִת אֵל ןַהְו תַדְבַעְדִִד אָמְלַצְל ןּודְּנְסַתְו ןּוְלְּפִּת אָרְמִז יִנָזי לְכְו
 יד ּהָלֲא אּוהְְומּו אָּתְדְִי אָרּונ ןּותא"אוָנְל ףּומְרְתַת אָתַעָשדהַּב
 אָבְלמְל ןיִרְמֲאְו גְנ דבעו ףךָשיִמ ךרדש ונע :ייֶדידְִמ נבי

 יתיִא ןקי ְִּתּובָתַהְל םָנְתִּפ הגיע אָנֲחֲא ןיחשחדאל רכב
 אָּתְקִי אָרּונ ןּוּתַאדןמ אָנָתּובְזיִׁשְל לָכְי ןיִחָלְפ אָנֲחְנֲאיִד אָנָהְלֲא
 ךיהְלאְל יב אּכְלמ ְךָכ"אַָהָל עיִדְי אָל ןֶהְוי :בֶזישְי אָכְלַמ ּדדָיְדִמּ
 ןידאְּבַיפ ם  :דְגְסנ אֶל ָּתְמיִקַה יִד אהד םֶלָצלּו ןיִחְלָפ אָנַתיִאאָל
 שמ ףררשילע יונּתְׁשִא יהוּפְנַא םֶלָצּו אָמֲח יִלְמְתַה רְַנְדכְבב

cf v 5. 10. 15 |אינפוסו ןירטנספ ,  Vrsץ 1 6 155)15  | -jpi6 גז  
 8 =* >60 | זס K הָיְנּפיִסְו 0 הָיְנפּוסְו | 12 * ווו דאל |" א ךילע, 0 ְּךֶלַע |
 < א ךיַה-,0ְךָה- | 13 1 ויִתּוה | 14 6 8 ri; O(3) ct ג | אְְּוַאַה |

sic 604 (sedןומ-- | 4 8 "קי, 4 17 | *  Varיִדיֵתַע || < ] Hillןַעַּכ | ל  Hill15 *  
Var® )יnwn | 18 Var® Q17 אפוקשצ) ||.16  (sed v054 יִדי  xeipéc),צ 17  

 אָנְתיִא א אָנְיַתיִא | 19 * א טֵתשָא גטו ויִּנִפָשָא, 0 נתַׁשֲא.
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 :היָזמְל הָזח יד יל הָעְּבִׁש"דַה אָנּותַאְל אזמְל רַמֲאְו הָגְע יִנָג דעו
 וֵגְנ דבענ ףשימ ךררשל הָתְּפַכְל רמא ּהַכְַחְב יד ליי ןיִבְבְגלו>י
 ּוהיִלּבְרסּבי ּותַּפְּכ ךְלֶא אָיִרְבְּג ןידאּב>י :אָּתְדקִי אָרּונ ןּוְּתַאְל אָמְרִמְל
 :אָּתְדְקִי אָרּונ ןּותַאדאוגְל ויִמְרּו ןוֶהיִשְבְלּ התל ןוהיִשיִטּפ
 הָריִּתַי הֶזַא אָנּוּתַאְו הָפְצְחַמ אָּכְלַמ תלמ יְִמ .הָנְּר לֵבָקלָכ>י
 אָביִבְש ןּוּמַה לַטק וגְנ דבעו ףשימ בשל ו ּוקַסַה יַד ךלא אָיְרְבְ
 ולפג וֵגְנ דבעו ךשימ ףרדש ןֹוהּתְלְּת ךלֶא איִרְבְְ >> :אָרּונ יד

 אָכְלַמ רַצְנְדִכּובְג ןיאי<* ס :ןיִתְּפַכְמ אָתְדְקְ אָרּונ"ּוְתא-אונָל
 הָתְלִת ןירְְג אָלַה יהיה רֹמָאְו הנ הָלְָּבְתַהְב םַָו הנ
 :אָּכְלַמ אָביִצְי אָּכְלַמַל ןיִרֲמֲאְו 'ןינָע ןיִתְּפכִמ אָרּונדאֹוְגְל אָניַמְר
 אָרּונ"אֹונְּב ןיכְלְהַמ | ןירָש הָעְּבְרא ןיָרְְג הָוָח הָנֲאאָה רֿמָאְו הָגָע
 : :ןיִהָלֶאדרבָל הַמְּד 'ִאיִעיִבְר יה ּהָוָרְו ןוֶהְּב יִתיִאד אל ילכו
 רש רַמָאְו הָנָע תק אָרּונ 6% עַרֶתְל רַצְנְדַכּוְבְג בֶרק ירא

it 4 

 אנקרה ןישגכתמ + : :אָרּונ אמ נג דבעו ו ףשימ רש
 אָרּונ טָכְׁש-אָל לד ךלא אָירְבְגְל ןיִזַח אָּכְלַמ יִרְבַַּהְ אָתְוחּפּ אּיַנְנַס
 ַחיִרְו גש אל ןִהיִלּברפְו ְרָחְתַה אל ןוהשאר רעשו ןוהָמְׁשֶגְּ
 ךררָשהי ןּוהֲהְלֲא ףיִרְּב רֿמָאְו רַצָנְדכּוִבְנ הָגֶע* :ןֹוְהְּב תֶרְע אֵל רג
 ּוצְחְרְתַה יִּד יִהודְבַעְל יבזישְו הכאלמ חלש יד ֹונְנ רבעו ךשימ
 הנאו לפול יד ףוהיִמָשְ ּובַהִיְ ויִנָש אָכְלמ תלמּו יִהֹולֲע
 ןָשלְו הָּמֲא םַעדלָכ יד םַעָט םיׂש יּנַמּופ :ןוָהַהְלאל הל ּהָלֲא-לְכְל
 ... רַבַעְתִי ןיִמְּדַה אוגנ דעו ךשימ ְךֶרְרְׁשיִד ןּוּהֲהָלָא-לע הָלָׁש רמאָידיד

 הָלְצַהְל לכי ןֶרָחַא ּהָלֲא יִתיִא אָל יִּד לֵפָמ"לּכ הָגִתְשי יל ּהָתִיַּ
 כ לבב תגיב רכעב ךשימ ךכרשל חלעה אל אביי:

Ig ל 18MSS 0 דע | 21° 6 éxovreg 6ד Vrodfjuara abrdv kali 6 
ridpag 00דשצ 6ח\ דשצ kegaldv alrdv, סטע TW iuatidgud 007006, 0 ctv 

Toig dapaBdpoig avrdv kai ridpaig kai repikvnuicoi; ןוהישיטפ prb add || 

  id KO 6 Q |v23 (=v 21) ftןֹוהיִׁשיֵטַפ גו ןוהיִׁשיִטַּפ, 0 ןוהישטַפ; < 5
add, ut interv inter v 22 et 24 expleretur | 24 * cur N. turbatus ? 6+ kai 

 6 TW 6600001 Tov Badiléa Uuvouvrwv aUrdv kai 607006 606ץ6ע6ד0 6ע

007006 Zdvras, © + kai N. fkougev duvotbvrwv 00דשצ || 5 prps 1נע | 

 | א אָיְע-- 0 הָאע-  cf 4,26 || * Var® bn) cf 624 | 5ןיִכְלַהְמ sקזק * 25
26K ,אָיָלע, 6 הָאלע id 32 | 28 * 9 --ביזשו | ל א ןוהיִמ--, 0 ןוהמ | 29 K 

 הֶלָש (קזס הָלֵאִׁש) 0 ּולָש  autהָלָש  autהָלש
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 -לֶכְּב 'ןיִרֲאָדיִּד אָינָׁשִלְו אָיַמִא אימְמַע"לָכְל *אָכְלַמ רצָנְדכּובְנגי
 ָאיֶלְע אָהְלֲא ימע רבע יִד אַהְמִתְו אָּיַתָאי :אְֵּׂשִי ןֹוכְמְלְׁש אָעְרַא

 :הֶיְֲחִהְל ימְדִה רפָׁש
 : ןיִפיקת הָמָּכ יִהֹוֲהְמִתְו ןיִבְרְבַר הָמְּכ יִהּותָא

 :ירְָו רָע ּהֲָטְלְׁשְו םלָע תּוכָלַמ הָתּובְלַמי
 םֶלַח> :יִלְכיֵהְּב ןנעַרְו ייֵתיֵבְּב תיוה הָלֶש רֵצָגְדַכּובְנ הנֲאי 4

 נמו: נלהב יִׁשאָר יִנְזָחְו יבְכְׁשִמַלע ןירהרהְו ינָגלחכיו תיִזֲח
 :יִנָנָעְדוהְי אָמְלֲח רֶׁשְפיִד לָבָב יֵמיִּכַח לכל יַמָדָ הָלְעְנַהְל םָעָט םיִׂש
 הָנֲא רַמָא אַמְלֲחְ אּיַרְזְנְו לאיש איַפְׁשֶא ּּיַמַטְרַח ןיִלָלָע ןיָראַּב*
 יל ימדְק לע" ףיֲחֲא דעו5 :יל ןיעְרוְהְמאל ּהָרָשְפּו ןוהימדק
 אָמְלָחְ ּהַּב ןישידק יאסר יָדָו יִהְלֶא םֶשָּ רְצאַׁשְטְלַּב ּהַמְׁש"יִד
 ַחּוָר יד תַעָדִי הָנֲאויַּד אָּיַמְמְרַח בֶר לְצאַׁשטְלּב :תַרְמַא יֵהֹוָמְדָק
 הָרָׁשַפ תִיְוֲח"יִד ימְלֲח וזַח ךל סנָאדאל זָרלָכְו ב ןישידק ןיָהְלֶא

 תיוה הזְח יָבְּכְׁשִמ-לע ישאר יָוָחְויי :רָמָא
 :איִגש ּהָמּורְו אָעְרַא אנְּב ןליִא ולאו
 איַמְׁשִל אָטְמִי ּהָמּורְו ףָקְתּו אָנָליִא הָבְר

 :אָעְרַאלָּכ ףוסָל ּהָתּזֲחַו
 ּהָב"אָּלבְל ןֹוזָמּו איִּנָש ּהֵּבְנֲאְו ריִּפׁש הָיְפָע

 אימְׁש יִרְפּצ ןוָרָדְי יֵהּופְנַעְבּו אָרְּב תָיַחילֶלֶטַּת יִהּותחְּת
 | :אָרְׂשְּבילּכ ןינְתִי ָגַמּ

 אַָמְׁש"מ שיק ריע ולאו יבְְּׁשִמ-לע ישאר ייוְזְחְּב תָיַוה הָוָחי
 רַפֶא ןֵבְו לֵיַחָב אֹרָקיי :תֶחָנ

 ּהָּבְנֲא ּורַּדבּו ּהָיְּפֲע ּורְּתַא יִהֹוֿפְנַע וצצְקְו אָנְליִא ּוָנ
 *אָרב יּ] :יִפְנָעְְִמ אָיַרּפִצְו יָהותַחַּת ןמ אָתְויֵח דֵנְּת

 אֲאְתַדַּבי שָחְנּו לרמה רּוסַאָבּו ּוקְבְש אֵערַאְּב יֵהּוׁשְרָש רקע םרּביי

 31 * 9MSS + חלש, 355 5 בֶתָּכ | ל א ןיִרַאָד, 0 ןיריד | 33 = ש 1
N. einev (>MO) |6אזשאסוס6א0דסט ד6 000ו\06(60  Cp4,1I° 6 + éroug 

én 100 6p6vov pov )<05( || v 3—6 <6: v 3—5 addיִתיַבְּב | < 60%  Varל  
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 ןיִרָמֶא. 0 ןרֶחֶא, VaזS א ₪ ס ןֵרָחָאַ, גטז 0 ןְרָחֶא | ל-ל 16 גז ימדק לע
 לאיגד ] + 7 cong cv2]*ftlevio יוזחּב גט יוזחבו | 8 6 | 620016 0 6
 kurog abrod, cf 17; 1 ₪ ּהָרוזָח; prps trsp 6 היפע 9 |9 % ורד, 0 ןְרּודְי |
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 100 - | לאינד 23—4,13

 :לאעְרַא בׂשֲעּבי ּהָקָלֲח אָתְויֵחםעְו עּבַטְצִי איַמְׁש לַמְבּו
 ּהָל בֶהְיְתִי אָויַח | בלו ןשי אָשוְנַאְמ הבבלי

 :יִהּולע ןּופָלְחִ ןינְדע הָעְבשְ
 אָתְלִאָש ןישידק "רַמאָמּו אָמְנְתַּפ ןיריע תַרוְנְּבצ
 יִּדְוַמְלּג אָשוְנא תּוָכְלַמְּ יִאיָלָע טיִלְׁש-יִ אייַח ןּוֲעְּדנִי יִּ תב"
 אָּכְלַמ הנַא תיֹזֲח אַמְלַח הָנְייפ :יהילע םיקי יםיִׁשנַא לפה הנְנּתְיאַּבצִ
 ימיִּכַח-לכ וי לָבְקלְּ רַמָאו אר Smt הָּתְנַאְו רַצָנְדכּובְנ
 יקל יִּד לָהְּכ הָּתְנֲאְו יִנָתועְרּוהל אָרְׁשּפ ןיִלְכיאָל יתּוכלמ
 םַמֹוּתְׁשֲא ראשל ּהַמְׁש יד לאנד יצא :ִךָּב ןישידק
 אַמְלַח רָצאַשְטְלַּב רמָאְ אכל הג הגלהבְ יֵהְנֹיִעַרְו הָדֲח יהָעָשָּ

 ָיְֶנָשְל אָמְלֲח אמ רמְָ רצאִׁשטְלַב הג 'ִלַהְבְוְ"א יאְרְשַפּ
 אטמי ּהַמּורְו ףָקְתּו הָבְר יִּד ָתיֹוח יִּד אָנְליֵאזי :ףיָרָעָל ּהָרְׁשַפּו
 ןֹוזַמּו איִנָש ּהֵּבְנֲאְ ריש הָיָפָעְווֿ :אעראילָכָל יּהָתֹוזֲחו אימשל
 :אָיִמִש יִרְפִצ נשי יָהֹופְנַעְבּו אָרָּב תיַח רּודְּת יַהותחִּת הבד אלל

 אמש תָטְמּו תב ְּךֲתּובְּו תֶפְקִתּו 'תיבְר יִד אְָלמ אָה"הָתנַאי
 "ןַמותָחָנ שיקו רי אָּכְלַמ הֶזַח יָדְוִס :יאֲעְרַא ףוסל ךְנֶטֶלָשו
 ּוקְבש אָעְרְּב יהושרש רע םרְּב יִהּולְבַחְ אסיא ודג מא אימש

 אָרְּ הני יהל פלח יג העי דע הקל אָרְּב תויח
 ןידרט לו :אָּכְלַמ יאָרְמ-לַע תַטִמ יִּד איה ָיֶלָע תָרֶזְּו אָכְלַמ
 ןומעטְי לו ןיִרֹותְכ אְּבָשָעְו ּךְרדִמ "התל אָרְּב תויַחְדַעְו אָשְנַאְְִמ
 עּונְת"יִּדו דע ךיֶלע ןּופְלָח ןיִנְּרע העְבְשְו ןיִעְּבצִמ ךְל אָּיַמְׁש לטמּו
 ּורַמַא יָדְו ּהָנְנִּתִי אָּבְצִי יִד"מְלּו אָשְנַא תוכְלַמְ איל טילי
 עּרְנִת יִּדְוִמ הָמּיִק דל ְּךְתּוכְלַמ אלי יִּד לָהושרש רקע קבְׁשִמְל

 r2 °° ut =*| 13 KNWiJN, id 14, lc 0 אָשְנַא, cf22 | r4° / גז" רַמאָמְבּו | 1
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 קרפ הָקָדצְּב 'ִדָיָטַחְו ךיֶלַע רַּפְׁשִי יִּכָלִמ אָּכְלַמ ןהְל< :אָיִמְש ןַטָלׁש יּר
 -לַע אָטְמ אָלּכ :לףתולשל הָכְרִא הֵנֲהָּת ןה ןָיְנָע ןֵחּמְּב ּךָתִיַועו

 לכיהדלע רעיית ןיְִי תקל * = 5 אל רנו
 איִהאָד אָלֲה רַמָאְו אָּכְלַמ הָגָעִי :הְוָה ךְלַהְמ לֵבָב יִּד אָתּוכְלַמ
 :יִרְדַה רֶקיִלְו יִנְסִח הָקְתִּב ּוכְלַמ תיִבְל הָתְינב הָנאיִר אָתְּבַר לבָּ
 רַצְנְדכּוְבְנ ןיִרְמָא ךל לַפְג אָּיִמְשְִמ לק אָּכְלִמ םָפְּב אָתְלַמ רוע
 אָרְּב ויח"סעו ןידרט ףָל אָשְבַאְְִמּו :ִָּּנַמ תדע הָחּוכְלִמ אָכְלַמ
 "יד רע ְּיֵלע ןּופְלחִ ןיִנְּע הָעְבְׁשְו ןּומעֶמְי ל ןיִרֹותְכ אָּבְשִע ךְרדָמ
 "הבי :ָּגנְתְי אֵּבצי יְִַמְלּו אָשְבַא תּוָכְלמְּב ָאיֶלַע טיֵכְׁשייִד עְנִת
 ןיִרותְכ אָּבְשַעְו דיִרְמ אֵׁשְנַא-ןמּו רצְנְְכּובְנילִע תַפָס אָתְלִמ אָתַעש
 הָבְר ןיֵרְׁשנּכ ּהָרְעׂש יָד רע עֶּבטְצִי הָמְשַּג אָיִמְש לַמַמּו לבא
 אּיַמְׁשִלו ינוע רַצְנְדַכּובְנ הָנֲא אימי תַצקִלצי ם :"ןיִרְפִצָכ ִהיִרְּפְִו
 תַרְַּהְו תַחְּבַש אָמְלִ יתְלּו תֶכְרִּ איִלעְלּ בּותי ילע יִעְּדְנַמּו תַלְמְנ

 ג'רו רָּדדםִע ּהָתּובְלַמּו םלָע מש הָנָטְלָש יב
 יירֲאָדְוי אָיִמש ליִחְּב לֵבֲע היְֵּצמְכ ןיִביִׁשֲח הל ג אָעְרַא רא"ל

 יאערַא] :תבַע הָמ ּהָל רַמאָיְו ּהָליִב אָחמִיייד ֵֹתיִא אֶל
 לילע בּותי יִויְזְו ירדה יתּובלמ ירלילו ייִלַע בּותְיו יִעְּדנמ אָנָמְזהּ
 -תַּפַסּוה הָריִּתִי וברּו יתַנְקְתֶה יִתּוכְלמִדלַעְו "ןוַעַבִ יִנָבְרְברְו יֵרְבַָּה ילו
 יָד אמש ְּךֶלַמְל רּבַהְמּו םִמּורְמּו חַּבְׁשְמ רַצְנְַכְבְג הָנֲא ןעֶכיצ :יל
 : :הֶלפְׁשַהל לָכִי היַנַּב ןיִכְלָהמ ידו ןיִּ ּהָתָחְרֶאְ טושק יִהודְבְעמלָכ

 אָפְלַא לבקלו ףלא יָהֹונְברְברְל בב טָחָל לבע אָכלַמ רצאַׁשלַּבי 5
 אָבַהּד לָנאָמל הָיָתְיַהְל אְרְמַח םעֶטֵּבורָמַא רפאׁשְלַּב- :הָתָׁש אָרְמַח
 ןֹותְׁשיָו םָלְׁשּוריִב יד אלכיה" ןמ יַהּובא רַעָנְדכּוְְנ קּפְנַה יד אָּפְסַכְ
 יִנאָמ ֹויִתְיַה ןיִדאָּבּג : יּהֲתנֲחְלּ ּהָתַלְנׁשי יִהֹונְבְרְבַרְ אּכלַמ ןוהְּ
 ויתְׁשִאְו םֶלָשּורִיַב יד יאָהְלַא תיָבְי אָלְכיִהדְִ ּקֿפְנַה יד *אָבַהַ
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 ₪6 לאינד 16—5,4

 וחַּׁשְו אָרְמַח ויָּתְׁשִא ּהֵתְנֲחְלּו ּהָתָכְנׁש יֵהֹונָבְרְבַרְו אָּכְלַמ ןוהְּ
 הָתַעְׁש-ּהַּבפ :אָנְבֲאְו אָעֲא אָלְזְרפ אָׁשָחְנ אֵּפְסַכְו אָבַהד יַהְלאַל
 לֵתְכיד אָריִג"לַע אָּתְׁשִרְבִנ לֵבָקַכ ןְבְתָכְו שֶנָאְדדי יד ןְעְְּצָא רק
 אָּכְלַמ ןירַאé :הָבְתַכ יִּד אָדָי ספ הּוְח אְָּלַמּו אָּכְלַמ יִּד אָלְכיַה
 'הָתְּבְכְראְו ןירְּתָשִמ ּהֵצְרַח ירטקו הגּולהבי יִהְניִעַרְו ייָהונָש יהְויַ
 איַרְזְנְו יִאיְׂשַּכ איִּפָשֶאְל ּהָלְעַהְל ליב אָּכְלַמ אַרְקז :ןְׁשְנ אדל | אָּב
 הָנְד הָבָתְּכ הָרָקיִד ׁשֶנאלכ יד לָבְב ימיכמלו רמה אָּכְלַמ הנ
 הָראְוצ"לע אָבֲהַדייִד יאָביִנומַהְ שבלי אָנְוְנרַא יִנָגּוחְי ּהֵרׁשִפּו
 =אָכלַמ יַמיִּכַח לכ יל אי :טלְׁשי .אָתּוכְלַמְב "יִּתְלַתְו
 אָכְלַמ ןיַדַאפ :אָּכְלַמְל הָעְדוְהֶל ּהָרָשַּפּו ארקַמל אָבְתְּכ ןיִלֲהְכאָלְו
 :ןיִׁשבּתְׁשִמ יָהֹונְבְרְבַרְו יהל יש יַהְליִזְו לְָּּבְתִמ איִנָש רַצאַׁשְלַּב
 *תָנֲע יתללע אָּיְּתְׁשִמ תיבָל יָהֹונְבְרְבַרְ אָּכלַמ ילמ לבקל אָתּבְלַמ
 ני יֵּדָנּויְעַר ףולה ביל יח ןיִמלֲעְל אָּכלַמ תֶרָמַאו אָתְּבְלַמ
 ּהְּב ןישידק ןיִהְלֶא חּור יד ָּךֶתּוכְלַמְּב רַבג יִתיִאיי :ונתְׁשיהלַא
 תַחַכְּתַׁשִה ףיִהְלֲא-תַמְכֲחְּכ הָמְכָחְוי ּונְתְלְכָשְו ּוְריַהְנ ךּובַא יִמויִבּו
 ןירנ ןידְשּ ןיֿפְׁשִא ןיִמְטְרַ בר ובא רצְנְדַכְבְנ אַּכלַמּו ּהּב
 ּוָתְלְכָשְו עַּדְנַמּו יאריִּתַנּוַחּור יד לבלי :לאָּבלַמ דובאי ּהַמיִקֲה

 לאב הב תחש ןיִרטק "רש ןליח תְֶחָאְ ןיִמלָח 'רַשפְמ
 :הָוֲחַהְי הָרְׁשִפּו יִרְקְתִי לאי ןעְּכ רָעאַׁשְמְלב הָמָשְֶש אָבְלַמיִ

 לאיַנָרְל רָמָּאְו אָכְלַמ הָנֲע אָּכְלַמ םֶדְק לַעָה לאַנד ןיִדאָּב
 יִבָא אָּכְלַמ יִתְיַה יִּד דּוהָי יד ז אָתּולְג נבי לאנד אָּוָהיהּתְנִא
 ּנָתְלְכָשְ ויגו ויֵהְלֲא ַחּור יִּד 'ּךיֶלע תַעְמָשְוי+ ;"דּוהְיְִמ
 איַפְׁשֲא אימיִּכַח יֿמָדָק ּולַעה ןַעְכּוי5 :ָדָּב תַחֹכְּתְׁשַה הָריִּתַי הַמְכָחְ
 אָתְלְמרֶשּפ ןיִלֲהְכ"אָלְו יִנַתעֶדוהְל ּהָרָשַפּו ירק הָנְד הָבְתְכדיִד
 ןיֶרטקו רֶׁשְפֲמְל רש ילו לע תַעָמש הָנַאוי :הֶיְוֲחַהְל
 אָנְוְנְרַא יִנָתיעְרוהל ּהָרָשַפּ .ארְקמְל אָבְתּ ילָּכוִת ןַה ןַעְּכ אַרָשַמְל

 5 K ּוקַפְנ, 0 הֶקפְנ | 61 + 9 יִהֹולֲע ןיִנָש | ל טגצ9 ּהָתָּבַּכְרַאְו | ל * א
 איִּדְשַּב 0 יֵאְדׂשַּכ j ל א אָכיִנֹומַהְו, 0 אָכיִנְמַהְו | < קצקs יִתְלְתּו גט יִּתְלַתְו
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 :טֶלָשִּת אָתּוכְלַמְב 'אָּתְלַתְו יִּךְראְוצלַע אָבֲהד"יִד 'אָביִנומַהְו ׁשַּבְלִת

 תי ןיוקל ל ךַנִִמ" אָכלמ םְֶק ֹרמָאְו לא הנע ןילאבי
 יהָּתְנָאי :ּהָּגָעדוְהַא 'אָרְשַפּו אָכְלַמְל ארְקֶא אָבְתְּכ סרב יבַה ןֶרָחֶאְל
 רצְנְדכְבְנל בָהְי אָרְדַהְו אָרְקיִו אָתּובְרּו אָתּוכְלַמ 'ֶאיֶלע אָהְלֶא אָּכְלַמ
 וָוה אינְׁשִלְו איִמִא אָּיִמְמַע לָּכ ּהָלדבַהְי יִּד אָתּובְרְוִמּופ :ָךּובַ
 אָבְצ הָוֲה"יִדְו לש הֶוה אֵבְצ אָוִדיִד יהומְדְקְרִמ ןיִלֲחָרְו ןיֵעֶאָז
 :לָּפְשִמ אָוָה אֵבְצ אָוַהִדיִדְו םיִרְמ הָוַה אֵבְצ הָוָהְדיִדְו אָחַמ הָוה
 ּהָתּוכְלַמ אָסְרַּכְְוִמ תַחְנָה הָרוהְל תֶפְקֶּת ּהָחּורְו הבל םֶר יָדָכּו>

 אָתויחיסע ו ּהבְבְלְו דיִרְט אָׁשְנֲא יֵנְּבְמּוצי :ּהָגמ ויְָעָה הָרָקיִו
 אָיִמְש לַטמּו הנומעֶטְי ןיִרּותְכ אֵּבְׂשִע ּהָרּודְמ איִדְרעםַעְו "יש
 אָשְנָא תּוָכְלַמְּב אלע אָהְלֲא טיִלשדיה עדיײיּ רע עּבטצִי ּהָמְש
 תְלַּפָשַה אֶל רַצאַׁשלְּב ּהָרְּב הָּתְנָאְו + יהילע יםיִקָה אָּבְצִי יומו
 תְמַמּורְתָה ו אָּיַמְׁש"אַרְמ לַעְו3 ּּתְעַד הנדל יד לקהל ּךֶבְבל
 ֶתְנַחלּ ךתלְגְשי ךיגָבְרְבַרְ הָּתְנַאְו ךימְדְק ויָתיַה ּהָתְיְבְדיִד איֹנאָמְלּו
 אָעֶא אָלְזְרִפ אָשָחְנ אָבַהָדְו- אָּפְסַכ יהלאלו ןֹוהְּב ןיִתש אָרְמַח
 -יִּד א אלאל ְּתֲחַּבְׁש ןיִעְדָ אלו ןיעְמשאלו ןיַזָחאָל יִּד אָנְבַאְו
 יַהְומְדְקְְִמ ןילאב תְרַּרַה אֶל יהל ְתַחְרֶאלָכ הָדיִּב ךֶתַמָשַנ
 םיִשְר יִּד אָבְתְּכ הָנְדּו5 :םישר הָנְר אָבְתְכּו אָדְיְדִד אָּסּפ ַתיִלְׁש
 אָהְלֲא-הָנְמ אָנִמ אָתְלִמירַׁש הגב :"ןיסרפו לת יאָנְמ אָנְמי
 :ריִסַת תַחכְּתְׁשִה לאינְזאָמְב יאָּתְלְקּת לְקְתל :ּהָמְְׁשַהְו ַּתּוכְלַמ
 רֶצאׁשְלְּב רַמַא ו ןידאַּב> :סָרַפּו ידָמָל תַביִהיִו דתוכלמ 2 תסיִרּפ סר
 זָרְכַהְ הָראָוצ-לע אָבַהְדְדיִד אָכיִנומַהְו אָנְננְרַא לאּיַנָרְל שכלו

 אָתּוכְלַמ יל יאיִדמ ר 6 1 . גיב אָּכלַמ %-

 :"ןיתְרַתְו ןיתש ןיִנָש רֶבְּכ
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 לול - . לאינד 6-5

 הָאְמי אָּונָּפְרְִּשַחַאְל אָתּוכְלמ-לע םיקַהְו ׁשיְרְד םֶדְק רפָשי
 יִּד הָתְלִּת ןיִכְרַס ןֹוהָּנִמ אָלַעְנּי אָתּוכְלַמלֶבְּב ןֹוָהַל יִּד ןיִרְׂשֲעְו
 אָמְעַט ול ןיִבַהָי ןילא אּינְפְְּׁשַחַא ןלהלדיה ןוִהְנִמ דֶח לאָיְנְד
 אָיַכְרְסלַע חַצַנְתִמ אָוְה הָנּ לאיַנְּב ןִיִדָא< :קזנ אָוֲהְליאָל אְָּלַמּ
 ּהתּומקהל תיִׁשֲע אּכלַמו ּהָּב אָריִּתִַי חוב יד לבלב אינְפְרְַּׁשַחַאַו
 הָלֲע ןְועְב ווה אנפְּנְׁשַחַאו איַכְרַס ןידָא5 פ :אָתּוכְלַמ-לְכ-לע
 הָחְָּשַהְ ןילכודאל הָתיִחְׁשּו הלע-לָכְו אָתּוכְלַמ דַצַמ לאינָרל הֵחְכְׁשַהל
 :'יהולע תַחַבְּתְׁשִה אָל הָתיֵחְׁשּו ּולָש-לָכְ אּוה ןמיֵהְמ"יִ לֵבקילָּ
Sֿןהָל אלַעדלְּ הָנְּד לאינרל תֶּכְׁשַהְ אל יד ןיִרְמָא ךלֶא איִרְבִּג ןידַא 

 אָיִנֶפְרשחַאּו איכְְס נז ם :הָהלֲא תב יהל ָנְחכְשִה
 :ייח ןיִמְלֲעְל אָּבְלִמ ׁשְנירְּד הל ןיִרְמֲא ןכו אָּכְלַמדלַ ושנרה ןלא
 אַתְוחּפּו אָירְבָדַה אינּפְרּרׁשַחַאו אָיְנְנְס אתוכְלַמ יֵכְרֲח ו לָּכ ּוטֲעְיְתִא

 הָלא"לָכְדִמ עב הְֶביידילְכ יד רֶא הָפקתלּו אּכְלַמ ו המקל
 ןעּכפי :אָתְויְרַא בגל אָמְרְתִי אָּכְלַמ ְּךִּגַמ ןַהְל ןיִתְלִּת ןימויזדע שָנָאְו
 סֶרָפּו יִדָמתַרְּכ הָיְנָשַהְ אָל יִּד אָבְתִּכ םֵׁשְרְתְו אָרְסֶא םיִקּת אָּבְלַמ
 :אָרְסֶאְו אָבְתּכ םשר שי אָּכְלַמ הָנְּד "לבלב :אָּרְעֶת אֶל

 ןָחיִתּפ ןיּוכְו הבל לע | אָבְתְּ םיִׁשְרייְד עדי יִדָּ לאנד
 0 ךרֶּבו אה אָמֹויְב התלת ןינסח םֶלָשּוְי דָגָ התל ּהָל

*.. al 

 אביי רַמָאְ bd הע אָתְוירא במלא מְרִי אמל ךנמ id ןיִתְלִּת

 םֶדְק ןירְמֶאְו ונע ןידאֿביי :אדעֶת אָליַד סָרֶפּו ידְמיתָדְּכ אָתְלַמ
 אָּכְלַמ ךילע םֶשְדאָל ידּוהְי יִּד אָתּולְנ יֵנְּבְוִמ יִּד לאּיָנָד יִּד אָּכְלַמ
 :ּהָתּועָּב אָעְּב אָמויְּב הָתַלִּת ןיִנְמזְו ְתְמַשְר יד אָרֲסֲאדלַעְו םַעט
 לָּב םַש לאנה לע יִהּולֲע שאב אינְׂש עַמְׁש "אָתְלַמ ידָּכ אללמ ןידָא 5

 2 = 69% 127, 09 = AM | 4 6 6ירסצ 6[ 52 | 5 * sic Occ, QF ןֶטָּב |
55 prb add || 7 6 rpociAeodav 0 rapéorncav, 5 וברק | 8 >6 || צ 9 <6 | 

Ir | 6 110155 אָוְה | 12° 6 érhpndav 0 raperpnoav, 0 45 

inguirentes | 5 6 + 6\דק TAs tluépag 00א éxdotnv Auépav (> ©) | 

13 7" frt add, <60, 6 + Aapeie ,60\00ו/ 0 + BaaiAed || * = 6 tov 

giAlov Gov. 



6,16--29 DANIEL 1173 

 לאבי :ּהָתּולֲצַהְל רַדַּתְׁשִמ הָוַה אָׁשְמַׁש ילָעַמ לַעְו ּהָתּובְוישְל
 תֶדְדיִּד אָּכְלַמ עב אָכְלַמל ןיִרָמָאְו א אָבְלַמלַע ּוׁשְנְרַהי לא אָיַרְבְג
 ןידאָּביז הָיָנְׁשַהְל אל םיִקָהְי אַכְלַמ"יִ םיקּו רֶסֲאלְכיִד סָּפּו יֵדָמְל
 אָּכְלַמ הְגֶע אָתְְיִרא יִּ אָבְגְל ומר לא=נדל ֹריִתְיַהְו רָמָא אָּבְלַמ
 :דנְְזישי אּוה אְריִדְתְּב הל"חלפ הָּתְנַא יִּד ףֶהְלא לאֿנְדְל רַמָאְ
 ּהָתְקְזְּב אָּכְלַמ יּהָמְתַחְו אָּבְג םפדלֲ יתַמׂשְו הָרֲח ןֶבֲא תִיָתיָהְויפ
 לזא ןַיַרָאיפ :לאָיְנְדְּב ּובְצ אָנְׁשִתיאָל יד יִהֹוֹנְבְרְבַר יתקְזְעְבּ
 תַדַנ 'ּהָּתְנַשְו יֵהֹוָמָדָק לַעְבַהְאל "ןוחדו יתומ תב ּהלְכיֵהְל אָּבְלַמ

 אבל הָלְְּבְתִבּו 'אָהְגְנּב םוקי יָרֹפְְּׁב ָכְַ ןיְאָביי יהל
 הע" קָעז יביִצַע לָקְּב לאיגרְל אָבְנְל יֵּבְרְקִמְכּוי לְוַא אָתְוְראיִ
 -חַלָּפ הָּתְנָא יִּ ְֵהָלֵא אּיַח אָהְלֶא דבע לאָּיָנְּד לאיַנְדְל רַמָאְו אָּכְלַמ
 אָּכְלַמ"םע לאנד ו ןידָא> :אָתְויִרַאדְִמ ּךַתובְוישל ליה אֹריֶדְתְּב ּהָל
 אָתְויִרִא ספ רֶגסְו ּהָכֲאָלַמ חַלׁש יֵהְלֲאפ :יִיֲח ןימלעל אּבְלַמ לֶלַמ
 לימלק ףאְו יל תַחְבְּתְׁשַה וכָז לַהומְדְק יה לַבָק"לְכ יִנּלְּבַח אל
 לאנְְלּו יהולַע באט איִנַש אָכְלַמ ןידאְּב < :תַדְבַע אל הלּובח אָכלַמ
 חָכּתְׁשִהאָל לבת" לָכְ אָּבְג"ןמ לאנד קַסִהְו אָבְגְִמ הקו סְגַהְל רַמַא
 לכֲאיִ ללא אָיִרְבִג ויּתְיַהְו אָּכְלַמ רמאו 5 :ּהַהָלאַּב ןָמיַה יִּר ּהֵּב
 אלו ןוהיִשְּו ןּותיִנְּב ןּוָנא ומר אָתְויִרֶא בָגְלַּו לאָּנָד יִּד לָהוצרק
 :וקדה ןֹוְהיַמְרּג-לֶכְו אָתְניְרַא ןוהְב ּוטְלָשדיִּד דע אָּבְג תיִעְרַאְל וטמ

 "יד אָיִנָשְלְו אָיִמִא אָיַמְמַעְילָכְל בתָּכ אָכְלַמ שרד ןידאּב< פ
 "לָבְּבו יָד םַעְט םיִש יַמָדְקְִמיי :אגֶשִ ןוכְמְלש אָעְרַלֶכּב ןיִרָאָ
 לאַנד ּהָהָלֶא סָדְקְןִמ ןילחדו 'ןיעאז ןֲֹהַל יתּוכלמ ןָמְלֶש

 ןימְלֲעְל םִיִקְו אֹיַח אָהְלֶא אּוָהְיִ
 :אפוס-דע ּהָנֲטְלְׁשְו לֵּבַחְתִת אָלייַד ּהָתּוכְלַמּו

 ןיִהְמתְו ןיִתֶא |רֵבָעְו לֿצמּו בָזישְמ
 :אָתְויִרַא דִידַמ לאּינָדְל בֶזיִש יד אַעְראְבּו איִמְשְּב

pd וד+ : 

 פ :ָאיָסְרּפ שֶרוְּכ תּוָכְלַמְבּו שור תּוכְלַמְּב .חַלֶצַה הנְּד לאירו
 15 8 6 nonn Mss ילעמ, al falso יִלָעַמ | 1650 | 7 ל "ָךיַהלא

nonn MSS et 6 np-,המת | 5 1 6  VarSסְּךָהלֲא | 18 * 1 + תַמָשְו | *  
 0 = 48 | 10 * 6 צףסד% 0 ddamvog ] ל sic Occ; QW ןוהדו: < 0
 25602016 | © nonn MSS ּהָתָנָשְו || 20 * sic 48 (D min et maj), Or רָב

prb add | 21 * 25155 31 | * 6 uerdAy © igxupa || = <60 ]אָרַפ | ל  
oi23 5 ךימ-- 0 ְּךֶמ- | 26 א ןרַאָד 0 ןיריד | 27 *>6 | ? 6+ חוד  

 vepwro& )<9( | < ₪ ןיִעַאֶז , 0 ןיִעיָז | 29 א אָיְסְרִפ 0 הָאְסְרַּפ



 1% לאינד . 7,1--ונ

 יוְזָחְוי הֲח םִלֵח לאיִנָּד לבב ּךְלַמ רצשאלבל יהְדַח תנְׁשִּבי ל
 הָגָע"* :רַמַא ןיִלָ שאָר* בָּתְכ אָמְלָח ןִיַדאַּב הָבכְׁשִמ-לע להשאר
 איַמְׁש יֵחּור עָּבְרַא ּורַאְו אילול-םע יוְזְחְב תִיִוָה הֶזָח ירַמָאְו לאנד
 4 אָמָיְדְִמ es פבר ןויח עבר :אָּבַר ל ןח וינס

KT: IT 

 ea בל הימה יהָניִנִת .ירָחא יח וראו* :הל ביִהְ שנא
 יִלָכַא יִמּוְק הל ןירְמָא ןכְו ּהִיֵּגַש ןיּב ּהָמְפְּב ןיעלע תָלְתּו יתַמקַה
 ןיִפַנ ּהָלְו רַמְנּכ יִרֲחֶא ָּרֲאַו תיֹנֲה הֶזֶח הָנְּד רַתאָב :איגׂש רֶׂשְּב

 :'הל ביִהְ לש אתי ןישאר הָעְּבְרַאְו יהיּב-לע ףֹוטיֵּד עֶבְרַא
 ּהָכיִחְד יִאיְעיֵבְר הָויִח ּוָרֲאַו אֹיְלִל ְזָחְּב תיוח הֹוָח הָנָּד רָתאָּבי
 "הָקְּדִמּו הָלכֲא ֶבְרְבַר הל לזְרפדיּד ןֿבְׁשְו הָריִּתַי אָפיִקַתְו "יִנְתְמיִאְ
 'הימָדְק יִ אָתְויַחְלָּכְְִמ הָיִגָשִמ איָהְו הָסַּפְָר יּהיִלְנַרְּב אָרְאְשּו
 הָריֵעְו יִרָחֶא ןרמ, ולאו אָינְְקְּב תיוה "לָבִּתָשַמ :הל רשע ןיגרקו
 יהימרקךמ" ּוָרְקַעְתֶא אָתְיְמְדְ אָינְרק"ומ תלְתּו 'ןוהיניב יתקֶלְס

 :ןֶבְרְב למ םֶפּו אָדיאָנְרקְּב אָשְבַא ןגועְּכ ןיניע ּולַאְו
 תיִוה הז

 בֶתְי ןיָמוי קיִּתַעְו .ויִמְר ןָוְסְרֶכ יִּב דע
 אקנ רמעכ השאר רעְׂשּו ריח גְלְתַּכו השובל
 קלר יֵהולנְלִג .רונדיד ןיבבש היס
 יהומְדְקְמ יקַפָנְו ךֶגָנ רּונדיד רֶהְנ

 ןומוקי יָהומדְק ןובר וָּבְרְו ּהָּגּושְמַשְי 'םיִּפְלַא ףֶלֶא

 :ּוחיִתְּפ ןיִרְּפִסְו בָתְו אָניִּ
 הֶזָמ' הָגלִמִמ אָנְרִק יה אָתְבְרבַב אָילְמ לֶק"ןִמ ןידאּב תיִוֲה הָוָחיי
 :אְׁשֲא תדקיל תַביִהְיְו ּהמְשָּג דָבּוהְו אָתְויִח תָליִטְק יד רע 'תיוה

rpiry || °° ₪ add | °° >0, add? | 2 ** <600( prb add |6 ל, ד 50  
autא 6 08 ' b-b >0, add? | 3 <6 | 4 K 9] aut AB, Q ABA | 5 ** aut 

 'ת 6 6 41 || ל 1 6 ,nonn MSS na()pR, cfv 4 | 5 K A2W aut AW 0 ּהָנָש |
aK =היִּבִג 1 הָּבַג |= >6 | תי  autהיֶּבַג  K6 3: 60 + מףק(סצ | ל  

Werle 6ורקעתא, ס הרקע = 'ִתֶא  °K0 ןיָה- 2  ne 
ro * >0; 6 kai eEeropevero ... 070466 rupég ||66 6ז60ףססצ ||  g00100 |  

 5 א םיִפְלַא, 1 6 0 ןיִפְלַא | < סןְבְבְר | זז * >6 | ל >0; צ מ >8.



5 DANIEL 1175 

 -דע ןוֶהָל תַביִהְי ןֶיַחְב הָכְראְו ןֹוהְנמְלְש ויָנְעָה יאָתְויִח רָאְשּוייי
 אָיְליל וְזְחְּב תיִוֲה הֶזָחיי עו ןָמָז

 אָוה הָתֶא ׁשֶנֲא רֶבְּכ אָּיַמְש יגְנֲעסַע וראו
 :יִהּוְבְרִקַה יִהוָמְדְקּה הָמְמ אָּיַמּוְי קיֶּתַעדדַעְו

 אָיִמְמַע לָכְו ּוכְלַמּו רֶקיִו טל בָהְי ּהָלְויּצ
 םֶלָע ןטְלְׁש היטל ןוָחְלַפִי ּהל אָיִנָשלְו איִמָא
 ס לָּבַחְתִת אָליַּ ּהָתּוכְלַמּו הדי אלי

 :יִנָנְלַהְבִי ישאר יִנְזָחְו יהָנְדַנ וְנֶּב לאינָד הָנֲא יָחּור תיְרְּכְתֶאיפ
 יל-רמַאו הנדל ּהָּנִמאַעְבִא אָביִצְיַו אלמאקמ חל תַבְרְקי
 עַּבְרַא ןיִּנֲא יִּד אָתָבְרְבַר אָתְויַח לאל :יִנָּגָעְרוְהְי אָּיַלַמ רשָפּו
 ייל ישיִּדק אָתּוכְלַמ ןולְּבקיִוו :"אָעְרַאְַמ ןומוקי' 'ןיבלמ הַָעְּבְרַא
 *ִאָבְצִיְל תיִבָצ ןידָא 9 :אימְלע םֶלָע דַע"ְו אָמְלְעדדַע' אָתּוכְלַמ ןוָנְסְחַיְו
 יהיִנָש הָריִּתַי הָליַחְּ ול ןמ הָינש תֶוָהְיִּד אָתְיַעיִבְר אָתְויַחלָע
 :הָסֶפְר היִלְּב .אָרֲאְׁש יהָקְִמ הָלְכֲא ׁשֶחְנייִ ּהיִרֶפַמְו לָזְרַּפדיִּ
 להיִמְדְקדִֶמ | לוְלפְנּ תקלְס יִד יִרֲחֶאְו ּהָשאַרְב יִּד רׂשֲע אנְרקילעֶיי
 -ןִמ בב ָנְזָחְו ןָבְרְבַ ללממ םֶפּו ּהל ןיֶנְיעְו ןֵּכַד אָנְרקְו תָכְּת
 הָלְכיְו ןישידק"םע ברק אָרְבַע ןּכְד אָנְרקְו תיִוָה הֶוָח*י הָתְרְבִח
 אָנְמַדְו 'ןיִנּויְלָע יׁשיִּדקְל בה יאו אימו יקי הָתַא"יָד רע ל

 אָעְרֲאְב אָוֲהּת ָאיֶיִב ru איבר אָתְויַח
 אָעְרַאלָּ לָכאַתְ אָתְוְכְלמדלָּכְ אָנְׁשִת יד
 אָתְּוכְלַמ ּהָּנִמ רֶׂשֲע אָינְרְקְו< :ּהָנקִּדִתְ הַנְׁשוְדְתּ
 ןּהיִרֲחֶא םִוָקִי ןְרָחֲאְו ןּוִמְקְי יכל הָרְׂשֲע
 :לּפְׁשַהְי ןיִכְלַמ הָתָלְתּו אָיְמְדְקְִמ אָנְׁשִי אּוָהְו
 אלבי ויניל יׁשיִדְלּו ללַמי *ָאיִלַע צל למ

12/55 6 kai ToUg aya 00100 | Plc Vars jg} | 13 6 éri, 0 perd || 
14 >0; praem ? למ' | 15 ** prps ּהָנְדְנ vel 6 69 הָנד ןיִנְּב | 17 * 60 ga01- 

 || 8 émd TAs ric, 0 = 4l + al apOhcovratחסגססעדסו  6 alג6ז0: | ל

 | אָנֹויְלֲע | => 41 6 60 || ז * קזקצ אָביֵצָי | * א ןֹוהְלְּכ, 0 ןיַהְלַּכ ? 603 * 18
 |  QAI | 54+ 7היר-,  autא היר- % |  aut AW, QAWא הינש 5
 אָנָטְלָשו ביתי  6 + 7 | 5 | alc 6036 | 22 * prps insהל- ן ל  Qא ּול- * 20
cfv 14. 265 | 5 cfv 18 | 23 KNI—, 0 --חֶא | 24 6 Thc Baoieiag, O 0009 | 
 אָיְלְע 0 הָאְלְע | ל + 18 | 5 8 אלבג. % * 25



RB לאינד 7,26—8,1o 

 ּהֵדיִּב 'ןְּבָחְיִתִיַו תְֶו ןיֶגְמְז הָינְַׁהְל רּבְסִו
 :ןע גְלֶפּו - נעו ןע"דע

 :אָפּוסְדַע הָדָבּוְהְלּו יהָדָמְׁשַהְל ןוָעהְי ּהגֶסְלָשְו בָּתִי אָניִדו
 אָּיַמָשַלָּכ תוחִּת תֶוְכְלַמ יב אָּתּובְרּו אָנֶטְלָשְו אָּמּוכְלַמּול

 = םלָע תּוכְלַמ ּהֲתּוכלַמ ןינוילע ישידק םעְל תַביִהְי
 :ןּועְמְּפשיְו ןחָלְפ ּהָל אנֲטלְׁש לכְו

 יניִזְו יִנָּנְלַהְבִי יִנֹויְעַרו איִגַש לאיִנָד הָנֲא יאתְלמדיִד אפוס הָּכרַעיפ
 | פ - :תַרֶטנ יִבלְּב אָתְלִמּו ילע ןונתְשי

 יִנָא יִלֶא הֶאְרַנ ןוזָח ּךְלִמה רצאשלב תּוכֹלַמְל שולש תַנָשֶּבַי 8
 ימאָרְּב יהיו ןּוזָחַּב הָאְראְו :הָלָחְתַּב "לא הֵאְרּנַה יֵרֲחֲא לאיָנָד
 ינַאו ףּווָחַּב הָאְראְו הָניִדּמַה םֶליעְּב רֶׁשֲא יהְריִּבַה ןשּוׁשְב נאו
 דמע דָחֶא ליאו הָגַהְ הָאְרֶאְו יניע אָשֶאְ :ילוא לבּואדלַע' יִתיָה
 תיִנְׁשַה"ִמ הָהֹבְג תַחַאָהְו תוהב םינְרְהַהְו םִיָנְרְק ול לָבאָה נפל
 הָנֹופָצְו הָמַי יִחּנִנִמ ליאָה"תֶא יִתיִאְר+ :יֹהָנֹרֲחְאְּב הלע המבנה
 נצר הֵׂשֲעְו ודיִמ יליִצַמ ןיאו ויָנָפל וךמעידאל תויַחלכְ הָּבְנְִו
 בָרעֶּמַה"ןַמ אָּב יםיִּזעַהְ-ריִפִצ הָּגַהְו ןיִּבַמ יִתייָה ו נאו :ליִּדְַהְ
 :ויָניע ןיּב ית ןרק ריֿפצַהְו ץֶרֶאְּב ענֹונ ןיִאְוי ץֶראָהילְכ י ינָּפלַע
 ץֶרָיַו לָבֲאָה יִנָּפל דָמע יִתיִּפְר רֶׁשֲא םְִֹרּקַה לעּב ליַאָה-דע אבו
 ךיו ללא רַמְרַמְתִיַו .לָיַאַה ילָצָאּעיִגַמ ויתיִאְרּוז :ֹוחּכ תַמֲחַּב ויל
 ויָנָפְל דמעל ליֵאְּב ַחָכ הָיהְאלְ ויָנְרק יִּתְש-תֶא רּבְשיַו לואָה"תֶא
 ריִפְצּוצ :ודימ ליאל ?ליצמ הָיָה"אָלְו ּוהָסְמְרִיַנ ּהָצְרִא ּו והָביִלְׁשו

 הָנָלעתְו הלְנַה ןרה שנ ּומָצְעְכּו רָאמידע ליִדְגַה םינעָה
 תֶחַאָהְִּופ  וםִיָמָׁשַה תֹוִחּור עַּבְראְל ָהיֶתְחַּת עַּבְרַא תּוזִח
 חָרְזַּמַה-לֶאְו בֶגָּבַה-לֶא רָתָי"לּדְנִּתו 'הָריִעָצִמ תָחַאְְְרְק 'אָצָי יםָהַמ
 "ןמּו אָבְעַהְְִמ הָצְרֶא לּפַּתַו םָמׁשַה אָבְצְדדַע לנו :יַבָאַה"לֶאְו

kaiןיִנְדע | 26 6+  Var®500%66דסו | *  © mdvra,25 ° 6 ח020000מ06ז0ו  
 BouAeucovrai >0 || 27 cfv 18 || 28 °° 6 in fine v 27 606 א010010006 0

raרַצָשאְלַּב | 2 ** >6 | ל 6  add? | Cp 8, r VarSדיד אפוס  Aérov; ft 
Atay, © éri rod OUBaA |86006 | =° <0 | 7% 6 ח066 דפ חט)מ  rola, 0 rl 

 3 6 + pérav >0 | ל >6 || 4 5 64+ 70066 avaroiss <0 | ל 60 ליצמָה |
 5 * 60 םיזע | ל >6 | <* >6 | ָ >0, קזקפ תוזֶח גטז 6 63 הָיּוזֶח | 6 6 1פַא |

mit MSS gp | Seb7 56 56, 0 ₪6 | ל + 4 | 8 16 6 תורָחַא | 9 *  
cf 11,16. 41הָאְצָי | << קצק הֶריִעַצ תָרָחַא 'ק || 5 6 ןופַצַה 0 (סטששש) אָבְצַה,  
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 דיִמְּתַה יםיִרֶה ּונָמִמּו לידְגַה אָבְּצַה-רׂש דעֶוייי :םָסָמְרּתַו םיִבָכוָּכַה
 ּדְלָשַתְו עֶׁשַפב ריָמְּתַה-לע ןְתָנִּת יאָבְצְנ“י ּוׁשְְקִמ 'ןוָכְמ ּךְלְשַהְו
 רבְִמ שוָדְקידָחֶא הַעַמְשֶאְ 13 :הָחיִלְִהְ הָתְשָע הַצְרַא "תֶמָא
 עָשָפַהְ יִדיִמְּתַה ןוָזָחַה יִּתָמ"רַע רַּבַדְמַה ינומְלָּפל שוחק דָחֶא רָמאיו
 םִיַפלַא רָקֹּב בָרֲע דע ללֶא רַמאיויצ :סָמְרַמ יאָבְצְו ׁשֵדָקְו 'תֶת םַמְׂש

 לינד יגא יָתֹארּב יהו ׁשְדְק קָּדצנְו תֹוִאַמ שָלֶשּ
 עַמָשֶפַר5 :רָבָנ הֵאְרַמַּכ יִּרְנֵנְל דמע הָגַהְו הָניִב הֵׁשְקַכֲאָו ןוָזֲחָה"תֶא
 :הֶאְרַּמַהדתֶא ולֵהל ןְבָה לֵאיִרְב רַמאיַ אָרְקִיַנ יָלּוא ןיּב םָרָאדלוק
 ןְבָה לא רַמאי נפל הָלּפֶאְו יִּתַעְבַנ ֹואֹבְבּו יִדָמָע לָצַא אביו
 הָצְרֶא יֵנּפ-לע יִּתְמְַּרנ יִמע רָב :ןוזֲחַה ץקזתעל יב םֶדָאְּ
 הָיַהְידרְשא תא ךעיִדֹומ יִנָנַה רָמאיִנפ :יִרמָעְדְלַע ינדימעיו יבדעניו
 םִיִנְרָּקַה לעב תיִאְר"רׁשַא "ליאה :'ץק דעּומְל יִּכ םַעַּה תיִרָחֶאְּב

 רֶשֲא הָלודְגַה ןרמהו וי למ ריפשה ריפְעהְויי ספ יד יכל
 היִּתְחַּת עָּבְרא הָנְָמְעּת רבנו“ :ןושארק מַה אּוה ויָניעְיּ
 :ֹוָחֹכְב אָלְו *הָנְדָמַעַי יּוֵנִמ תיל עָבְרַא
 םיִנְּפדזַע ְךֶלַמ מעי םיִעָשָפַה םֶתְהְּכ םַתּוכְלַמ תיִרָחֶאְבְו

 יתִיַחָשַ תואְלַפְנְו "וחכְב אל ןחכ םצָעְו :תֹוְדיִח ןיִבַמּו

 לְְׂש-ילעֶויצ  :יםישודְקימעֶוי םיָמּוצע תיִתְשַהְו הָָׂעְו תלְצַה
 םיִּבַר תיִתְׁשִי הָנְלַשְבּו ליי ובָבְלבּו יב הָמְרַמ ַיָלְצַהְו
 :רֵבׁשְי דָי סָפֲאָבּו דמעי 'םיִרָשְרָש לַעְו

 אּוָה תַמֲא רָמָאְג רֶׁשֲא רֶקְּבַהְו בָרֲעָה הָאְרַמּופ
 :םיִּבַר םיִמָל יִּכ ןוזָחָה םֶתְס הָּתַאְו

 תֶכאָלְמתֶא הֵׂשֲעֲאְו םּוקָאְו 'םיִמָי יתיִלַחְגְ ייֵתייְהְנ לא יָנֲאול
 ס  :ןיִבַמ ןיִאו יהַאְרַמַה-לֲע םֶמוּתְׁשֲאְו מַה

 ְלֶמָה רֶׁשֲא יִדָמ עַרָּזִמ ׁשֹורוְׁשַחַאְְּב שויְרְדל תחַא תנְׁשִּבי 9
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 יִתָניּב לאָּיִָּב יִנֲא יוכְלְמְל תַחַא תַנְשִּבי :םיִוְשּכ תּוכָלַמ לַע
 איִבָנַה הָיְמְרי-לֶא הָזהְיירַבְד הָיָה רֶׁשֲא םיִנְׁשַה רּפְסִמ םיִרְפִסּ
 -לֶא יַנָּפ-תֶא .הָגְּתֶאְ :הָנְׁש םִיִעְבש םֶלְשּוְְי תֹובְרְחְל תֹואְלַמָל
 :רפֶאָו קׂשְו םּוִצְּב םיִנּונֲחַתְו הָלְפֶּת שֶקְבָל םיִהְלֲאָה יִנֲֹא
 לודְנַה לֶאָה יָנֲֹא אא הָרְמָאְו הוא יהְלֶא הָוהְיל הָלְלַפְתֶאְו
 ּונאַטָח5 זויָתיָצְמ יִרָמְשְלּו ויִבַהְא דָחָּתַהְו תיִרְּבַה רָמש אָרּּנַהְו

 ונְעַמָׁש אָלְו< ְיָמָפְׁשִמִמּו ומ רוסו ּונָדָרְמּו ּונְעְׁשְרַו ּוגיִיָעְ
 וניתבאו ּוניִרָש ּוניכָלְמ"לֶא ּףְמׁשְב ּורְּבּד רֶׁשֲא םיִיִבְּגַה ףיִדָבַעְלֶא
 יסיּכ םיִנָפַה תָׁשְּב ּונָלו הָקְדְצַה יִנַא הל יץְרֶאָה םעלְּכ לָאְ
 םיקחְרֶהְו םיִבֹרָּקַה לֶאְרָשִילַכְלּו םלָשּוְרִי יִבָשִיְלּו הָדּוהְי שיִאל הזה
 יינדַא5 :ֶדָבּולֲעֶמ רֶׁשֲא םלעַמְּב םֵׁש םֶּתְחִַּה רֶׁשֲא ּתּוצְרֲאָה-לְכְב
 :ךל ּונאָטְח רֶׁשֲא ניִתֹבֲאלְו ניר ּוניִבְלְמל םיִנָּפַה תָשְּב ּונָכ
 ּונְעַמְׁש אָלְווס :וְּב ּונְרָרְמ יִּכ תֹוֲחלְסַהְו םיִמֲחַרָה ניִמלֲא יינראלפ
 ויָדָבֲע דָיְּב ּונינְפְל ֹוֵתְנ-רְׁשַא יויִתֹרֹוְתְּב תכָלְל ניהל הָוהְי לוקּב

 עמ יִתְלַבְל ירו ְֶתרות"תֶא ּורְבֲע לֶאְרְָיְכויי :םיִאיבנַה
 הֵׁשֹמ תַרֹותְּב הָבּותָּכ רֶׁשֲא הָעְבָשַהְ הֶלֶאָה ּוניִלָע 'ְּךַתִתַו ךָלְקְּב
 ונילע כרשות םֶקיְוי> :ל = ּונאָטְח יִּ יהל" דָבֲע

 רֶׁשֲאַכי .:םלָשּוריּב הָתְשַעְ רֶׁשֲאַכ הי תַחַּת .הָתְשַעַ
 טיל ּוניִלֲע הָאְּב תאָּוַה הערה ל יתא הָשמ תָרותְּב בּותַּכ

 rr רנו הוה : קילצרכ ונילע ה ָהָאיִביַ ss הוה
 תאוה ָׁשֲא ּוניֵהלֲא יִנדַא הָּתַעְופ :ולקְּ ּונְעַמְׁש אלו הָשָע רֶׁשֲא
 ּונאַמָח הזַה םִיַּכ םָש ךל"שעתו הָקְוֲח יִּב םִיֹרצִמ ץֶראַמ ְךַמעדתֶא

 םֶלָשּוְי ךריעמ ּךְתָמֲחו ּךְפַא אָנ"בׁשִי 'ָךֶתְקְְצהילֶכּכ ינאי ּונְעְׁשְר
 הפר 4 uh ניִתֹבֲא .תָנּועְבּו וגיאטהב יב דקר ַה

 Cp 9, 2°°>9 | 5 K ּונעָשרהו , ס ּונְעָשְרַה | 7 * 0+ םִיַהְּכ | ל >0 |
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 נְזָאיִהלַא הפה :ינֲֹא ןעֶמְל םֶמָשַה ָּׁשָרקִיילע יִנָּפ רֶאָהְו
 היִלָע ְּךֶמׁש אָרְקַנרַׁשַא ריֵעָהְו ּוניֵתֹמְמִׁש ּהָאְרּו ְךיָניִע החקפ עֶמַׁשְ
 ףיִמֲחכ"לע יּכ ְּךיֶנְפְל ּונינּונֲחַּת םיִליִפַמ ּונְחָנֲא ּוניתקְדִצדלע אָלויְּכ
 -לַא הָשַעַנ הָביִׁשְקַה ינֹרַא הָמָלְסויגֲ הָעֲמְׁשויְנֹרַאיפ :םיִּבַרָה
 :ךֶמַעְדלַעְו 3ריעילע אָרְקִנ ְדְמָשדיִּכ יִהלֲא ְְּנַעַמְל רַחַאְּת
 לֵאָרְׂשִי יִמַע תאַטַחְו *יִתאָּטַח ּהְּדְוְתִמּו לָלַּפְתְמּו רֶּבַדַמ יִנֲא דועופ
 יִנַא דעו :יָהְלֶא שֶדְקרַה לע יַהְלֶא הָוהְי יֵנְפַל יְּנַחְּת ליּפַמּו

 ףעמ* הָלחְתַּב ןח יִתיְִר שא לאיִרְבִנ שיֶאָהְו יהב רָב
 לאנד רמאינ יע רבי ני :בֶרָעְרתְַנִמ 'תַעְּכיֵלֲא עג 'ףעיִּב
 יִנֲאו רָבָד אָצָי ךיִנּונָחִת תַלְחְתַּבִ :הָניִב ְָליּכָשַהְל יִתאָצְי הָתע
 :הָאְרַּב ןְבָהו רָכְַּּב ןיִבּו הָּתֶא תִחּומַח" יִּכ ידיִגַהְל יִתאּב
 ְָׁשְרְק ריִע-לַעְוו ךמעדלע ּךַּתָחְג םיִעְבְש םיִעָבְש<+

 ןוע רֶפְכְלּו תואָטַח 'םָתָחְלּו עַשָּפַה אלל
 איִבְְו ןוֵוֲח םּתָחַלְו םיִמָלְע קֶרָצ איָבָהְלּו
 לָפָשַתְו עדַתְוי5 :םיִׁשְדַה ׁשֶדָק ַחָשֶמְלְ
 די ַחיִשָמְ-דִע םֶלָשּוְךִי תֹוָנְבַלְו ביִשְקְל רָבָד אַצֹמְוִמ
 הָתָנָבִנְו בּושִּת םִיַנְׁשּו םיִשָש םיִעָבָשְ הָעְבש םיִעָבְש

 יםִָנְׁשּו םיִשָש םיִעְבָׁשַה יֵרֲחֲאְוy :םיִּתְעָה 'קוַצְבּו ּורָחְ בֹוָחְר
 ול ןיִאְו ַחיִׁשָמ תר

 ףטֶשב וצו אָּבַה* דיִנָג 'םע יתיִחְשְי ישֶדְקַהְו יריִעָהְו

 םיברָל תיְּב יריָכְנַהְו*ז | :יתֹומַמׁש תָצרֲחַי הָמְְלַמ ץק רעו
 הָחְנַמּו חבָזו'תיִּׁשִי עּובָשַה יִצֲחַו דָחֶא עּובָש
 פ  :םמושילעּפִת הָצְרְֶגְו הָלָּכ"דע'םַמְׂשִמ םיִצּוקָשי ףנְּכלַעָצ
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  = IO,1~~16°לאינד 1180

 -רֶׁשֲא לאיִנְדְל הָלְנִנ רָבָּד סרֶפ ְּךְלַמ שָרוכְל ישּולָׁש תַנָשְבי 0

 רָכְּבִמתֶא ןיִבּו לודָנ אָבְצְו ֶבָּרַה תַמָאְו 'רָצשאָטְלב ֹוָמָׁש אָרקַנ
 לָּבָאְתְמ יִתֵיָה טאג יִנַא םֶהָה םיִמִִּב* | :הֶאְרַמַּב ול הָניִבּו
 אבדאל ןינו "רֶשְבּו יִּתלַכֲא אל תודָמָח םֶחְלי :םיִמ םיִעְבָׁש הָשלֶש
 םיְב : :םיִמָ םיִעְבָׁש תשלְׁש תאלָמ-רֲע יִּתְַ"אל ּךּוסו פלא
 לדג רֵהָּנַה ךידלע יִתיִיָה יֹנֲאַו ןּוׁשאַרָה שדחל הָעְּבְרַאְו םיִרׂשֲע
 םיִּדַּב שובל דָחֶאְשיִא הָּגַהְו אָרֲאְו יניעדתֶא אֵׂשֲאְופ ולָקְרַח אּוהי
 קֶרְב הְָרַמָּכ ויָכָפּו ׁשיִׁשְרְַכ תיוג :זפּוא םֶתְכֶּב םיִרָגַח וינְתָמּו
 ויָרָבְּד לוק ול תֶׁשֲחְנ ןיִעְּכ ויִתלְגְרַּו ל ויָתֹעְרז שֶא יִּפלָּכ ֹויניֲעְ
 -רֶׁשֲא םיִשְנַאָהְו הֶאְרַמַהתֶא דל לאָינָדיֵנֲא יתיר :ןּמָה לוק

 ּוחְרְבִיו םֶהיִלְע הָלְפְנ הָלדְג הְָרֲח לָבַא הֵאְרַּמַהדתֶא ּואְר אָל יִמַע ּויָה
 תאֹּוַה ּלרְגַה הֶאְרַמַהתֶא הָאְרֶאְ בל יִּתְרָאְׁשִנ יִנֲאו :אָבַחַהְּ
 :יַחְּכ יִּתְרַצֲע אלו .תיִשמל ילַע ַּפָהָנ יִדוהְו חָּכ יִּבדרַאְשִנ אלו

 יִתְה יא ויְבְד לֹוק"תֶא יִעָמָשְכְ ויָרָבְ לֹוָק"תֶא עַמְׁשִא
 -לַע יִנָעיִנְתַנ יּב הָעְגְב דָיְדהְּנַהְו < :הָצְרֲא ינָּו ינּפ-לַע* םְּרַג
 םיִרָבּדִּב ןֵבָה תודמְמשיא "לאנה רפא רָמֲאיְווז לי תוכי יֵּכְרְּב
 וָרְּבַדְבּו יא יִּתְחַלְׁש הָּתַע יִּכ  ּףְרְמָעְלַע דמעו לא רבד יכנָא רָשא

 לאָיִנָר אָריִּת"לַא יֵלֲא ראי = :דיעְרמ יּתְדַמָע הָגַה רֶבּדַהתֶא יָּמע
 יגְפַל תָֹנעְתָהְלּו ןיִבָהְל ְךְבל"תֶא ּתַתָנ רֶׁשֲא ושאר ו

 םיִנשאְרְה םיִרָשַה דָחַא לֵאָכיִמ הּגַהְו םוי דָחֶאְו םיִרָשש גל דמע
 יִתאָבּו וםָרְפ "ִכְלַמ 'לָצֶא םָׁש "יִּתְרִתונ יִנֲאְו יִנָרְזָעְל אָּב
 ןוזַח דועדיִּכ םיִמָיה תיִרָחְאְּ ךֶמַעְל *הֶרְקידרַשא תֶא ּדְניִבַהל
 הָצְרַא ינָּפ יִּתַתְנ הָלֲאָה םיִרבְַּּכ יִמָע ָֹהְַּדְבּוי5 :?םימיל
 יֿפ-חַּתפָאְו יִתָפְשיל עגנ םֶדֶא ייֵנּב "תּומְַּכ הָּנַהְו% :ִּתְמְלַאְְ
 יִלָע יִריִצ ּוָכפָהְנ ּהָאְרַמְב יא יגל דָמֹעֲה-לֲא ּהָרְמֲאְו הָרְּבֲַאְו

 =  | 2 <6 | 4 frtadd | 5 0רַצאַׁשְמְלַּב  hdr ₪ 6דע 0,156 6
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 יִהָז יֵגָרֲאדמע רֵּבַרְל יהָז נא דֶבֲע לכי ְךיַהְניל :ֲחְּכ יִּתְרָצָע אָלְו
 ףסיני* :יִב"הָרַאְׁשִנ אל הָמָשְנּו חכ יִּבידָמענ"אל יהָּתַעַמ יִנֲאַו

geתֹוָדְמֲחׁשיִא אָריִּת-לַא רֶמאיניפ :יִנְקּזַחְי םֶדָא הָאְרַמְּכ  
 יכ יָנדַא רֵּבַדְי הָרָמֲאְו יִּתְקֹּוַחְתָה יִמַע ודְּבַדְכּו קחו קזח ְּךַכ םלָׁש
 םֶחְלַהְל בּוׁשָא הָּתַעְו ְּךיִלַא יִתאְּב"הָמְל תְעְַיַה רָמאינ* :יִנּתְקִזח
 -תֶא ּךָל דינא לבא :אָּב ןירׂש הֵּנַהְו אַצוי נאו םָרַּפ רשע
 לֵאָכיִמ"מַא יכ הָלֲא-לַע יִמַע קּגִחְתִמ דָחֶא ןיִאְו תָמֶא בָתְכּב םּושרה
 קיזחמל לידמע ייָדַּמַה ׁשְנְיְרָרְל תַחַא תַנְׁשִּב יִנֲאויי 11 כ :םֶכְרָש

 ל דינא תַמֲא התעְי יל זעמו
 "רֶׁשְע ריִשַעְי .עיִבְרהְו סַרֶפְל םיָדָמְע םיִכָלְמ הָׁשלְׁש רועדהַּנַהי

 דָמָעְוי :ףןוְי תּוכְלַמ תֶא לפה יריִעָי ּורְׁשֲעְב ֹוִתָקְָחְכּו לכִמ לוד
 רֶבָשִּת "ּודְמָעְכּו+ :ֹונּוצְרּכ הָשָעְו בָר לֵׁשְמִמ לֵׁשְמּו רג למ
 ֹלְׁשְמְכ אָלְו יּוּתיִרֲחָאְל אָלְוי םִיָמָשַה תֹוֲחּור עֵּבְרַאְל ץֶחַתְו ותּוכְלַמ
 קוֲחיְו :הלֲא-דַבְלמ םיִרֲחַאלְ ותּוכְלַמ ׁשֵתָּנִת יִּכ לָשֶמ רֶׁשֲא
 :ּתְלַשְמְמ בֵר לָשְמִמ לֵׁשָמּו לע יקזחיו וירש יבגנהדלמ
 תשע ןופְצַה למלא אובֶת בֶנגַהידלַמּו תב ּורְּבַחְתִי םיִנָׁש ץקלוֿפ

 איַה ןְֹנְִו ערה רמי אָלְו עוזה תָּכ רַצְעַתיאָלְו םיִרשיִ
 יונּכ ָהיֵׁשָרָש רֶצְגִמ דָמָעְויז :'םיִּתְעּב ּהָקְוֲחמּו הָדָליַהו יָהיִאיֵבָמּו
 :קיזֲחֲהְו ימֲהְב הָׂשֲעְו ןופְצה ְּךֶלַמ לועְמְּב אֹבְיְו לוחַהדלָא אָבְנו
 אָבְי יִבָשַּב בָהָזְו ףָסָּכ םִתָּדִמֲח יֵלֹּכ"םַע םֶהיִכְסְנםִַע םֶתיֵהְלֲא םגְופ
 בֶגָנַה למ תּוכלְַּב אָבּופ :ןופצה ְךֶלַמַמ דמעי םיִנָש אּוהְו םִיָרְצַמ
 םיֵּבַר םיִלָיַח ןומה ּגּפְסַאְ נַתִי" יוְנֶבּונס :ותַמְדַאדלֶא בָׁשְו
 ְךֶלַמ רַמְרמְתְיְויי :יהֶּזָעֶמִדַע רנו בֵׁשיְו רֶָבעְו ףטָשְו יאֹוב אָבּו

 17 *>69 | ל >6 | < ft 6 6 יִּתְדֲעְמ, קזק הָדֲעְרַמ גטז הָתָעְּבִמ | 19 1 קזל
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 ןֵתנְו בר ןֹומָה ליִמֲעַהְו ףֹופְצַה ְֶּלַמיםעי מע םֶתְלִנְו אָצְיְו בֶנָנַה
 :זועַי אָלְו תוָאּבְר ליּפַהְו ֹוָבָבָל םֹוָרי ןומָהָה אָשְנְויי חי ןיִמְהַה
 יםיִתְעַה ץֶללּ ןושארה"מ בר ןומָה דיִמַעָה ןופּצה ףלמ בָשְוּ
 םִיִּבַר םָהָה םיִּתְעָבּו+ :בֶר שכרבּו לוד .לָיַחְּ לאוב אובי םיִנָש
 :ּולָשְכְנ ןוזִח דיִמַעַהָל וֶאָשַּנְי ףִמע יִציֵרָּפ וינְבּו בֶגּנַה ֵלמ"לע ּודמָעו
 תֹוֲעְרזּו יתֹוְרָצְבִמ ריע דל הלוס שו ןוֿפָצַה ּךְלמ אביו
 ולֲא אָּבַה ׂשֲעוֿ :דמעל ַחָּכ ףיִאְו ויָרָחְבִמ םעְו' ודמעַי 'אָל בְנַנַה
 \םֶשָיַו :ְָיְב "הָלְכְ ייִבְּצַהְץֶרֶאְּב דָמעִיו ויָנְפְל דמוע ןיִאְו ונוצרכ
 ייִשָגַה תבּו 'הָשָעְו ומַע יםיִרְׁשיְו וָתּוכָלַמילָּכ ףָקְתְּב אובֶל וינֿפ
 םיואל ויפו יבש :היִהְת "ולדאלו רמת אלו ּהָתיִחְׁשַהְל יוקרתי
 :ול ביש ֹותָּפְרָח ייֵתָלְּב ולי ֹלתּפְרָח ןיִצָק תיֵבְשִה םיִּבַר ךָכָלְו

 מעי = אמי אלו לנו לכו וצר עמל ייפ בשרי
 םִיַפַאְב אָלְו רבָׁשִי םיִדָחַא םיִמָיְבּו תּוכָלַמ רָדָה שגונ ריִבֲעמ ונַּכ"לַע
 דֹוָה וילָע ּונַתְנדאַלְ הָזְבָנ ּּנָּכְלַע דַמְעְוי :הָמָחְלְמְב אָלְו
 יִפשַה תורו: :תוקלקלַחּב תּוָכְלַמ קיִוֲחֲהְו הֶוְלַשְב אָבּו תּוכְלַמ
 ויִלֶא תּורְּבַחְתֶהְִֶמּו3 :תיִרְּב דיִגְנ 'םֶגְו ּורָבְׁשְיְו וינפְלְמ ּופֲמְׁשְי
 הָניִדְמ יִּגַמִׁשִמְבּו הָיְָשֶב :יוֶגטַעָמְּב םַצָעְו הלעְו הָמְרִמ השי
 שּוכְ ללָשְ הב ויֵתֹבֲא תובַאְו ֹויְתֹבֲא שעל רֶׁשֲ הָשַעְו אוב
 רעו :תעדדעו ויָתֹבְׁשְחַמ בֵׁשֲחַי םיִרָצְבִמ לו רוזְב םהָל
 הָמֲתְלַמל ; הָרָנִתַי בֶנַנַה למ לוד ליַחְּב ב בֶנָּגַה ְךֶלַמ -לע ובלו וחפ
 :תובשחמ ויל ובָשַחָידיִּכ דֹמעי אָלְד רֶאָמדַע םּוצַעְ לוג לְיַתְּב
 :םיִּבַר םילְלֲח ולָפנְו ףוטשי וליָחְו ּוהּוְרְּבְשְי ַּבְתפ יִלְכָאְו
 אלו ּורָּבדִי .בֶזְּכ דָחֶא ןחְלׁש-לֵעֶו ערמל םֶבְבל םיִכְלְמַה ם םֶהיִנׁשּ
 -לע ּובְבלּו לו שוכר ֹוצְרַא בָשַיְו* :דעומל ץֶק דוָעְיִּכ חל
 בָנָנַב אָבּו בּושי רעומלפ :דצְראל בֵׁשְו הָשָעְו שרק תיִרְּב

 הָאְכַנְו םיִּתַּכ םָיִצ וב ּואָבּו< :הָנּורֲחֶאָכְו הָנׁשאָרְכ הָיָהְתְאלְו
rr °° frt add || r2 K Diy, Q םֶרְו | 13° frtadd | ל 1 6 mit MSS ב' | 
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 :שֶרְק תיִרְּב יֵבְז"לַע ןנְו בָשְו הָשָעְו שֶדֹוק"תיִרְּבילע םעֶזְו בֵׁשְו
 ּנְתָנְו דיֵמְּתַה ּוריִסַהְו 'זועְּמַה שָבְקִמַה ּולְלחָו ודְמִעַי ּונָמִמ םיִעְרְּונ
 ויָהלֲא יעדי םעֶו תּוקלַחּב ףיִנֲחָי תיְִב יִעיִשְרַמּו:* :'םמשִמ ץיָּקְׁשַה
 הָבְהָלְבּו בֶרָחְּב ּולְׁשְכַנְו םיִּברָכ ּוניָבְי םָע יִליִּכְשַמּו :ּושָעְו וקח
 םֶהיֵלֲע ּוְלִנְו טַעְמ רֶזע ורע םֶלָשְּבַהְבּוי :ּםיִמָי הָזְבְבּו יִבָשְּב
 רֶרְבְלּו םֵהְּב ףרְצִל ּושָכִי םיִליִּכְשִמַה-ןִמּו5 :תוקלְקְלַחְּב םיִּבַ
 ָךֶלַמַה ונצְרכ הֶׂשֲעְו5 :רעומל דוָעדיִּכ ץק תעדדע ןֵּבְללְו
 היֵלְצַהְו תואְלְּפַנ רָּבִדִי םיִלֶא לא לֵעְו לא-לּכ-לֲ לנו םָמּורְתִיו
 ןיִבָי אָל ויִתבַא יהל לַעְוז :הָתָשַעַג הָצְרֶחְג יִּכ םַעז הָלְּבדַע
 :לְֶּנְתִי לפ-לע יִּכ ןיִבְי אָל יֵּתּולֲא"לַּכ- לע יםישְנ תהְמָחלַע
 דָּבְכְי ויָתבֲא ּוהָעְדידאל רֶׁשֲא הלא רֵּבכְי וָּּכ"לַע םיִזָעִמ ַהְלֶאָלְו

 -יםע םיִדֲעַמ יִָצְבִמְל הׂשָעְופ :תִיִדְמַחְּו הָרָקְ ןֵבֲאָבּו ףסְכְבּ בָהּ
 קֶלַחְי הָמְדְַו םיִּברָּב םֶליִשְמַהְו דובְכ הָּבְרי 'ריִּכַה רֶׁשֲא רֶכְ הלא
 ויֶלֲע רַעְּפַשְיְו בֶנַּנַה ְּךֶלַמ ֹומִע חֹּננִתַי ץק תעְבּופ :ריִחָמְּב
 ףטשו תוצְראב אָבּו תוּבַר תיְנֲאָבּו םיִשְרפְבּו בֶכְרֶּב ןופָצַה ּךְלִמ
 םֹוָרֲא ודיִמ וטְלַמ הָלָאו ושב יתוָּבִרְ יבְצַה ץֶרֲאְּב אָבּוי :רָבָעְו
 םִיַרְצִמ ץֶרֶאְו תּוצְרַאַּב ודי .חלָשְיו :ןומע יֵנְּב יתיִׁשאָרו בָאומּו
 תיָדְמַח לֶכְבּו ףָסָּכַהְו בֶהּנַה יִּגמְכְמְּב לשמו : :הָמיֵלְפַל הָיְהת אֶל
 ןֹופְצִמּו חָרָזִמִמ ּוהָלַהְבְי תֹוֲעְמַׁשּוצ :ויָרָעְצַמְּב םיִשְכְו םיִבָלְ םִיָרצַמ
 ונְדּפַא יילָהֶא ג עַטְיְוּפ :םיִּבַר .םיִלֲחַהְלְו רימְׁשַהְ הנ אָמֲחְּב אָצְיו
 :ול ךזוע ןיִאְו וצקזדע אָבּו שרי יהל םיִמ ןיּב

 לודּנַה רָשַה לֵאָכיִמ דֹמֲעַי איֵהַה תַעְבּוי 2
 הָרְצ תע הָתְיָהְו לע י נבלע למעה

 איהה תַעָה רע יוג תְהְמ הָתיַהְנְאל רֶׁשֲא
 :רֶפַפְּב בּותכ אָצְמִנַהלְּכ ֶמַע טְלָמי איִהַה תעֶבּו
 ּוציְקָי רֶפְעְתַמְדִ :יִנשְּיַמ םיּבַרוי
 :םֶלּע ןֹוָאְרְל תּוָפְרְמל הָכֲאְו םֶלֹע ייַחְל הָלֵא

cf 12,1: | 33 pl MSS Edd + D3}1 םֶמשַה  prbןועָּמַה | ל  Var®בז *  
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 1844 = ::: לאיגד- .- 3

 עיִקְרָה רַהְזִּכ ּורֲהְזַי םיִליֵּכְׂשַּמַהְופ
 דעְו םלועל םיִנְכּוכּכ םיִּבַרָה יֵקיִּדְצַמּו

 ממשי ץק. תעירע רָפָפַה םֶתַחְו םיִנָבְּרַה םֶתְס לאינְר הָּתַאְוּ
 :יתעְּרַה הָּבְרִתְוי םיִּבר

 נה דָחֶא םיִרמְ םיִרַחַא םִיְגָש הֵּנִהְו לאַנד יִנַא יִתיִֵאְרְופ
 םיִדַּבַה שובל ׁשיִאְל רפא :רָאיה תַפְׂשְל הָּנַה דָחֶאְו ראה תַפְׂשִל

 -תֶא עֿפשָא :תֹאְְפַה ץֶק יֵתָמירע רָאַה ימי לעממ רשא
 ולאמָשּו ָֹניִמְי םֶרָיַנ ראַָה יִמיִמָל לעממ רֶׁשֲא םיִּּבַה ׁשּוָבָלוׁשיִאָה
 תָלָכְכּ יִצַחָו םיִדָעומ דַעֹומְל יִּכ םֶנעָה יִחְּב עֶבְׁשיו םימָשַהְלֶא
 ןיִבָא אָלְו יִּתָעַמְש יֶנֲאופ :הָלָא-לָכ הָניִלְכִּת שְדק-םעידַי ץפנ
 םיִמָתְסִיִּ לאי דל רָמאיַפ :הָלֶא תיִרֲחַא המ יֵנֹדַא הֶרְמָאְ
 םיֵּבַב ּופְרָצִיְ בלתי ּורְרָּבְתִי  :ץק תעדדע םיִרְבְּרַ םיִמָּתַחְו

 תַעַמּוייי ניב םיִלְִׂשמַהְו םיִעָשְרִ"לּ ּוניִבָי אלו םיִעשַר ועשרה
 :םיִעָשַתְו םִיָתאָמ ףלָא םיִמָי םמש ץיָּקְׁש יתָתָלְו דיִמְּתַה רסּוה
 :הָׁשִמֲהו םישלָש תֹוֲאַמ שֶלָש ףֶלֶא םיִמָיָל עיְיְו הָּכַחְמַה יִרָשַיי
 :ןיִמְיה ץֶקָל 'ִדְלֶרגל דֹמֲעַתְו יחּגְתְו ץקל' ךק הָּתַאְי
 4 ** קזקפ תַעְרָה הָניֵּבְרְתְ < 6 | 6 69 רֶמאָו | 7 יי 16 6 ץפנ די תֹולְכָכְו|
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ESRA. NEHEMIA. הbnl ארזע 

 יִפַמ הָוהְי"רַבְּר תָֹלְכִל סרֶּפ ְלָמ שָרּוכָל תַהַא תַנְשְבּוי 1
 דלָכְּב לוק-רָבעיו סַרּפְּךלַמ שֶרֶּכ הּורדתֶא הָוהְי ריִעָה הָיִמְרִ
 תֹוכְלְמַמ לכ סַרַפ ּךְלַמ שְרכ רַמָא הב :רָמאָל בּתְכָמְּב"םנְ ותּוכלמ
 תב ולְתוְנְבַל לע דקָפדאּוְהְו םיִמָשה יהל הָוהְי יל ןתָנ ץֶרֶאָה
 לַעְיְו ומַע ויָהלֲא 'י ָהְי לומַעְדלֶּכְמ םֶכָבְיִמּ :הָדּוהיִּב רשא םֶלָשּוְריִּב

 אּוה לֵאָרְשִי יהלֶא הֶוהְי תביא ןֶבו הָדהיִּב רׁשֲא םֶלָשּוְי
 אּוָה רׁשֲא תֹומְקְמַה"לְּכִמ רָאְׁשַנַה-לָכְו*צ :םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא םיִהְלֲאָה
 "םַע הָמַהְבַבּו ׁשּוָכְרָבּו בָהְזְבּו ףָסכְּב ֹומְקְמ יִשְנַא ּוהּואָשַנְי םש-רג

 תובָאָה ישאָר ומּוקיו* = = :םֶלָשּוְריּב רשֲא םיִהלֲאָה תיל ָבְדְה
 וחּור-תֶא םיִהלָאָה ריִעַה לכל סֶיוְלהְו םיִנָהְכַהְו ןמְיְנְבּו הָדּוהיְל
 וקח םֶהיִתְביִבְסלָכְופ םָלְׁשּריִּב רֶׁשֲא הָנהְי תיּב"תֶא תונְבִל תולָעְל
 "לע 'דָבְל תּוְּדִנִמב" הָמהְּבַבּו שּוכְרֶב בֶהּּב "ףֶסָכדיִלְכִּב םֶהיֵדיִב
 רֶׁשֲא הָוהְותיִב יִלְּכתֶא איִצּוה ׁשֶרֹוכ ךֶלִּמַהְ ם  ּובָּדִנְתֶהילּכ
 שָרּב םָאיִציַ :ויָהלֲא תיִבְּב םֶנְּתיו םַלָשּוְריִמ רצְנְדַכוְבְנ איַצּוה
 :הָדּוהיִל איִשֶּנַה רַּבְׁששְל םרפְסיַו רָּבְזִּגַה תָדְרְתִמ ךיזלע ספ ךָלָמ

 ףֶלֶא ףָסָכיֵלְטְרנא םישלָש בָהָז יִלְטְרִנִא םֶרּפְסַמ הָלָאְופ ם
 םיִנָשִמ ףֶסָכ יִרוָפּכ םיִשלְש בָהָז יָרֹופְּכיי :םיִרָשָעְו הָעְשִּת םיִפָלֲחַמ

versio Luciana huius libri;טכנסט6 6 = ם050 0, 67 =  In libro Esra 
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 186 - ארזע + 20

 ףָסְכַלְו בָהְּזל םיִלְפדלְּכיי ףָלָא םיִרֲחַא םיִלָּכ הָרָשָעַנ תֹוִאַמ עֶּבְרַא
 תלָעַה םע רַצְּבְשַש הָלֲעַה לפַה תוִאמ עָּבְרִאְו םיִפָלַא תֶׁשַמֲח
 םִלֹעָה הָניִדְּמַה ינְּבוהָלָאְוו > | ם  :םָגׁשּוִל לָבְּבִמ הָלּטַה
 ּובּושיו לָבְבְל לַבָּביִלַמ ירוצָנדכּוִבְנ הָלְנֶה רָשַא הָלּגַה יִבָשַמ
 הֶיָמֲחָנ עּושי לָבְּבְרְדםִע ּואָּב-רָשַא > :וריִעָל שיא 'הָדּוהיְו םָלָׁשוְריִל
 יהנעּב יסּוחְר יִנְנּב ירּפְסִמ ןׁשְלְּב יכְְּרְמ 'הָיְלַעְר הירש

 םיִעְבָש הֶאַמ םִַפְלַא ׁשֹעְרַפ יֵנְּךו ם :לֶאָרְׂשִי םע יִשְנַא רַּפְסִמ
 יִנָּב5 ס :םִיָנְׁשּו םיִעְבָש תֹוִאַמ ׁשְלָׁש הֶיְטַפָש יִנְּב< סם :םיָנׁשּו
 יִנבְל בָאומ תַחָפִדיִנְּב5 ס :םיִעָבְׁשְו הָשִמָח תוֶאַמ עֶבְׁש חרֶא
 םֶליע נז ס 'רָשָע םיִנְׁשּו תואְמ הָנֹמְׁש םִיֿפְלַאי יבָאװו עושי

 םיִעְּבְרַאְו תֹואַמ עָשְתִי אוחז יָנְּב :הָעְּבְרַאָו םיִשָמָח םִיָתאָמ ףָלָא
 יֵנְב ינְּבִּפ ם  וםיִשָשְו תֹוִאמ עֶבָׁש יִכז יִנְּבִפ ם :יהָׁשַמֲחַו
 םיִרָשָע תֹוָאַמ שש" יִבַב יִגְּביי ס :'םִיָנְׁשּו םִעְּבְרַא תואמ שש"
 ס :םִָנְׁשּו םיִרָשָע םִיָתאָמ ףָלֲא  דָגְזע יגְּב ם :יהָעלׁשּו
 םִיֵפְלַא'יִנְנְב יִנֶּב* ם  יהָשָשְו םישָש תֹוֲאָמ ששי םָכיֵנרֲא יב
 :יהָעְּבְרִאְו םיִשָמְח תואמ עבְראי ןיִדָע יִנְּב5 ם יהָששְו םיִשָמַח

 שֶכְׁש יִנַב יִנְּבִד ם :הָנֹמׁשּו םיִעָשַת הָיקזחְיל רַמֲאינְּבי* ם
 פס :רָׂשְע םיִנְׁשּו הֶאַמ הָרֹי יִנְּבַ* ם :יהָׂשלׁשּו םיִרָשָע תֹואַמ

 םיִעָשִּת רָבַג גיי ם :יהָעלְׁשּו םיִרָשָע םִיָתאָמי םֶשָח נבי

rr 16 62,13 60 11 6" ,(א =) זז םיִלָּכַה | כ 2 = א6ב 7 6-738 et 6 

57-45 6 iid | ז * K רּוצָנְדַכּובְנ 0 א 6 רַצָנ-- | ל א 6 הדוהילו | 2 *16 א 7 
ney )65 5,8 Zapatov) || ל 16 א ל היִמעְר )6 5,8 ‘Pncaiov 67 Aepiov) et ins 6 

 א ל 61 58 םּוחְנ % |  > 6 58; sea 61 = 41א 7 6* 58 יִנָמַחְנ | < אל תֶרָפְסַמ
 א  rponrouuévwv atrdv || 5דשצ + ) cf 6“ || © 65% 5,8 (cf 6יקס6(ןגסט 65

 : 1לל א |  QV; 6-= 4זז  67 g,10: 652 65* 756 | 6 *16 Nr: 6*9זס
2818 65 5,11: 2802; sed 6% = 41 | 8 °° א 13: 845 | זס * Nis 33 5 
5,2 = 41 | °° N 65% 648; sed 6% = 41 || rr °° N 16: 628 65 5,13: 633; 
sed 6% = 48 || r2 ™ א 17: 2322 6° 5,13: 1322 6% 3622 67 2272 | 13 °° N38: 
667 65 5,14: 37 6* 647 65 = 1 | 14 °° N 19: 2067 65 5,14 2606 GAL 2066|| 
 , 20: 655 67" 5,14: 654 65* = 41 | v 16 GPA 5,15 viol Atnp EZekiovא °° 15

 ; Atapou 432, v 16 vioi Avveig 101 vioi 0טוס\  Kelav kai Atnracg 67טוסו

sed 6 = 4 || 17 = ;א 23: °° א 324 6945 16= 4 | 18 א 24 ףיִרָח 6* 
5,16 Apaigpoupei® 112, 65 Apdeipoupel® numer 66655, 6" = 41 | 10 = 1 22; 

 + 5,ז = 328, 6 deest, 67 5,16 = 48 | 20 N 25 67 5,16 ]lpQ3 6 om 65% 7א
vioi Bairnpoug 3005. 
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 ישְכַא' <> ם :הָשלֶשּוםיִרָשָע הֵאַמ יטתְלזתיִב יִגְּייי ס :הָׁשְמֲחַו
 םיִרָשְע האמי תותָנֲע "ישְבַא3ַּ ם :'ֹהָׁשְׁשְו םיִשָמְח 'הָפֹטְנ
 תָיְרִקייִגְּיפ ס :'םיָנְׁשּי םִעְּבְרַא' יתָמע גי ם : 'הָנִמְשּו
 יג ם  'הָשלֶשּו םיִעָּבְרַאְו תֹוִאַמ עֶבָׁש תוראְבּו הָריִפְּכ 'םיִרָ
 הֶאַמ סָמְכִמ יִשְנַאּת ס  :"דָחֶאְו םיִרָשְע תואָמ שש" עַבָנְו ּהָמְרֶה
 םיִרָשָע םִיָתאָמ ייֵעָהְו ילַא-תיב יִשְנַא* ם :םיָנְׁשּו םיִרָשָע
 הָאמ ישיִּבְנִמ יִנְּבּ* :םִיָנְׁשּו םיִשָמָח וֵבְנ יִנְִּפ ם : יהָׁשלְׁש
 םישָמָח םִיָתאָמ ףָלֶא רַחַא םֶליִע נע ם :הֶׁשְׁשְו םיִשָמָח
 בליִנְּבג ם :יםיִרְׂשֲעְו תֹוֲאַמ | שלש םרח יַנְּצ ס :יהָעְּבְרַאְ
 שלש וחַרַי יִנּבצ ם ּויהָשָמַחַו םיִרָשָע תואמ עֶבְׁשי ונואְו דיִדָח
 שֶשְו םיֿפְלַא תֶׁשְלְׁשי הָאְנְס ינבפ ם :יהָׁשִמֲחו םיִעְּבְרַא תֹואַמ
 ס :'םישלשּו תֹואָמ

 :להָשלֶשּו םיִעְבָש תֹוֲאַמ עָשְּת" יִעּוׁשִי תיִבְל הָיְעַדִ ינְּב םיִנֲהְּכַה5

 לא רּוהְׁשַפ ינְּב> ם :םִיָנְׁשי םיִשָמָח ףלא רַמָא יִנָּבִּד ם
 ס ירָשָע הָעְבָשְ ףֶלֲאי םִרָח יִנְּבפ ם :הָעְבָשְו םיִעָּבְרִא םִיַתאָמ

 ס :הָעְּבְראְו ו םיִעְבָש הָיְודוה ינְבל ילָאיִמְדְקְו עּושידיִנְּב םיולָהפ

 :יהָנֹמׁשּו םיִרְׂשֲ הָאַמֹי ףָסֶא יִגְּ םיִרְרְׂשְמַה וי
 יִנָּב בּוקֲע"יֵנְּב ןַמְלַטיִנְּב רַטָאוַנְּב םּוֶלָשיִנְּב יםיִרעְׁשַה נבי

 :'הָעָשַתְו םישלש הֵאַמי לפה יבש ינָּב אֵטיִטֲח

 סֶרְקִיִנֶּב4< :תוָעְּבַט יִנָּב אָפּׂשֲח"יִנְב אָחיֵצ"יַנְּב םיִניִתָנַהּונ
New21. 22 = א 26: ** הָפֹטְנּו םֶחְלדתיִב יׁשְנַא 188 || ל 67 5,18 טס  

 gar 116 | 55 GPA 5,18: 55 | 23 ° 67 5,18 טוס( | GFA 158 | 24° א 8
om, 6* = 4, 6" 142 | 25 * N29 65* £,1ָ9655 5,18 'ע"תיב יִשְנַא | 6  

oy: | © 65% 5,20 +- oi Xadiagar kai Aupidiotא6  VarSל 16  || SF uioiיִשְנָא  
 422 | 26° N30 6** 5,20 יִשְנַא GL viol | 4 5 6" 623 | 28° Or לָאְתיִב ]

 5 GPA 5,21 om | = א 32: 123 67 5,20: 223 65% 52 | 29 ** N33 1בָנ יִשנָא
6A65 5,21 = 4 | 30 1( סוג 67 = 41; ** 65 521 א  om,רַחֶא, 65*  

wes | 31 °° 65* om || 32 id | 33 = N37: 721 67 5,22: 750,טוסו  
N38: 3930,65% = 4 | 34 = א 36: ** 65 522: 245, א 697 = 4 | 35 °  

 65 5,23: 3301, 6* 3330, 6" = 48 | 36° 65% 524 + 66 ד006 1006 2000666 ©(
A972 N 39 67 5,24 = 41 | 37 "* 65 524: 263 | ל-5 65 872  Avacag 

 SAL N40 = 41 | 30 °° 65 5,25: 217 SF א 42 = 4 || 40 * קזפ 1 6 א 3
 לָאיִמְדְקְל, 65 5,26 .v) !ףטסט6וש) 6050 גסט 6* .kai KaduimAov 6 (v [ףשסט)

(K) kai Bavvou kal Eoudiov: prpsיִנְבְל 65  N Fnל-5  | x. Keduina 
OA 527: 148, 60 = 8 |א 44  arהל יּנְבְל; 6% = 4 | ' ve!יִנָבְל קל  

 42 Alc א 45 8% 528 םיִרָעשַה, 6" = 1 ו 138.



 1188 , ארוע 69—2,45

 דיִנָּבי6 :יבוקע יִגָּבי הָבְנֲח"יִנְב הגְָליִגְּבפ :ןוחָפ יֵנְּב אָהְעיִסיִנְּב
 "יִנְּבפ :הָיֲאָר יֵנְּב רַחָג"יִנְּב לדְגדינָּב :ןֶנח יֵגְּב 'ֵלְמְׁשגְּב יבָגְח
 "נבי :יִסַב יָנְּב חסָפיִגְב אָנעיִגְּבּפ :םננ יֵגְּב אָדְקְנ"יִנְּב ןיצר
 יגְּב אָפּוקֲחיִגְּב קְּּגְקַב"יגְּבו :'םיִסיפָנ ינְּב םיֶנּועְמ"יֵנְב יהָנְסַא
 "ינְּב םֹוָקְרב"יִנְב :אָׁשְרח יֵנְּב אָדיִחְמינְּב תּולְצַבִיִגְב< ורוִחְרַח
 :אָּפיִטֲח יִגְּב חיִצְנ יִגְּבא :חַמֲתיֵנְּב אָרְסיִס

 "יָנְב5 :יֹאָדּורְפ ןָנָּב יתָרָפֹפַהיִגְּב יַמֹס"ינְּב הָמלְׁש ידְבע נב
 תֶרָכּפ ינְּב ליִַח"יִנְב הָיְמַפְׁש גְּבז :לּדנ יֵגְּב ןֹוקְרד"יִגְב הָלעי
 תֹואמ ׁשְלָׁש הָמְלֶש יִרְבַע יָנְכּו םיִניתְּנַה"לְּכפ :יָמֲא יֵגְּב יםיְבְּצַה
 בָֹרְּכ אָשְרַח לַּת חַלָמ לֶּתַמ םיִלֹעָה הָלֲאְופ ם :םיָנְׁשּו םיִעָשִּת

 :םה לָאָרְׂשִִמ םָא םֶעְרַזְו םָתֹובֲא-תיֵּב דיִנהְל ּולְכְי אָלְו 'רּמַא דא
 פ וםִָנְשּו םישמְח תֹוָאַמ שש אָדקְנ נב הָיַבֹוְמ"יִנְב הֶיָלְד"יִנְּבס

 חקל רֶׁשֲא ילורב יגְּב ץוקה וגְּביהיַבֲח יִגָּב םיִנָָּבַה "יִנָּבַמּו
 סָבְתְכ ּוָשְקּב הָלַא< :םֶמְשלַע אָרָקִיַו "הָשַא ידעְלַַה ילזְרּב תֹונְִּמ
 אָתָשְרִתַה רֶָמאָיו5 :הָּגָהְּכַהְרִמ ּולַאְנְיַו ּואְָמִנ אָלְו םיִשָחְיְתִמַה
 :םיִמָתְלּו םיִרּואָל 'ןָהּכ דֶמַע דע יםיִׁשְדקַה שָרָפמי ּולְכאְיאְל רשא םֶהָל
 דַבָלִמ5 :םיִשָש תֹוָאַמ"שְלְש םיִפְלַא אובר עּבְרא דָחֶאְּכ לָהְקַהלְּכ<
 םיִשלש תוֶאְמ שֶלֶש םיִפְלַא תַעְבְש יהָלַא םֶהיֵתְהְמַאְו םַהיִדְבַ
 תֹוִאַמ עְבְש םָהיִסּוס5% :יםִיְתאָמ 'תוְרְרְשְמְו םיִרְרְשִמי םֶהָלְו הָעְבַׁשְו
 עֶּבְרַא םֶהיִלְַג ד :הָשַמחְו םיִעָּבְרִא םִיָתאָמ םֶהיִדְרִּפ הָששְו םיִשלש
 פ | :םיִרְׂשֲעְו תֹואַמ עְבָש םיִפָלַא תֶשָש םירמח הָׁשִמֲחַו םיִשלש תֹואַמ
 ובּדנְתָה םֶגְׁשיריִּב רשֹא הָיהְי תיִבָל םָאֹובְּב תֹובֲאָה יֵׁשאָרמּו
 הָכאְלְּמַה רֶצֹואְל וגָתָנ םֶתכְּכפ :ונוכְמ"לַע ודיִמֲעַהְל םיִהלֲאָה תָיַבל
 תֶגְתְכְו םיִפָלֲא תֶׁשִמֲח םיִנְמ ףָסָכְו ףָלֶאְנ תואָּבְרְשש םיִנֹומָּכְרּד בָהְ

  48 (GAL>א °°  47 NY'D 65 5,29 Eova * Zouga 7 lwaia || 45א 44
5,30 v. (8)האסטס | 46 = 65*5 5,30>N | ל 1 6 0נא6ל 5,30 ‘7מW 66 6 
Zauaav | 5o °° 4165*5 53: |א || ל א 65% 5,31 םיִסיִפְנ 0 א 52 6" םיִסּופְנ< 

  57 6% 3אָריִחְמ | 55 * א 57 תֶרָפֹס 68 5,33 = 4 | * א  MSSקו 52
  1אדירפ | 57 * 6% 5,34 תom 8 >4 | * 1 6 א 59 (65 5,34 ןֹומָא | 59 * א
 | ןודא | ל 16 א 6: 6 רמאו | 61 * א 63 65 5,38 ןִמּו | ל 8 'ָח | * 569 הָׁשֲאְל

 5,4 6ס םיִשָדְקַהְִמ | ל 16 א  sed cf ibid | 63 ** prps 6 6א 64 אָצַמְנ 62
  incert | 5 ins 6 N 67 65* 1הָלַא 6 תעבש | ל  | 65 * conjgןהּכַה

 . | 67 parallelism cs 1 ft Dbהָׁשָמֲחַו םיִעָּברַאו
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 םיִרְרְׂשְמַהְויםָעָה"ןמּי םיוְלַהְו םיִנָהְכַה ּובׁשַוִִ ם :הֶאַמ םיִנהְ
 מ | :םָהירעְּב לַאְרְשִי כו םָתיִרֲעּב םיִניִתָנְו םָרעוׁשַהו

 םֶעָהיָּפְסָאַו *  "םיִרְּב לֶאְרְש גב יִעיִבָשַה שֶדֶחַה עניו
 םיִנָהְּכַה ויָחֶאְו קצוב עּושי סקיי :םֶלָשּורְידלא דִחֶא ׁשיִאַּ
 תולְעַהְל לֶאְרְשי יִהְלֶא חַּבְזִמדתֶא ּוֹנְביַו ויִחֶאְו לֵאיִתלְַׁשְַב לבָּבְרה
 ַחֵּבְזִמַה ּוניִבְיַו :םיִהְלֲאָהיׁשיִא הֵׁשֹמ תַרֹותְּבי בּותָּכַּכ תולע לע
 תולע ויֵלָ לע יתֹוצְרֲאָה יֵּמעַמ םהילע יהֲמיֵאְּב יִּב ותנוכְמ-לַע
 יתַלֹעְו בּוְתּכַּכ תּוכְּסַה גַחְתֶא ּוׂשֲעַו+ :בָרעְלְו רֶקבַל תולע הוהיִל
 תלע ןַּכייֵרֲחָאְופ לימי םוידרַבְּד יטָפָשְמָּכ 'רָפְסְמְּב םוויָּב םוָ
 הָבָדְנ בֵּדנְתִמ לָכְלּו םיִשְְּקְמַה הָוהְי יעומ"לָכְלּ םיִשְדַחְלְ דיִמָּת
 הוהיִל תולע תולעהל ּולָמַה יעיִבְׁשַה שרחל דָחֶא םִמ6 :הָוהיל
 לכַאמּ םיִׁשָרֲחַלְו םיִבָצְח ףָסָכ"ּונְתַו :דָסִי אל הָוהְ לכיהו

 םידלֶא ןוָבלַהְִמ םיִזְרא יצע איִבָהְל םירצלו םיִנְל ןמָשו התְׁשִמִ
 םָאּובְל תיִנָשָה הָנָשבְּו* ס :םָהיֵלֲע סַרָּפְיְּדְלַמ שֶרִּכ ןֹנְׁשְרְּכ אופי
 לָאיּתְלַאָשְְּב לֵבְּבְרְז ּולָמַה יִנְׁשַה שֶֶחְּב םלָשּוריל םיִהְלֲאָה תיבלָא

 יִבָשַהְמ םיְִבַהלכְו להו םיִנְַַּהָהיִחַא רֶאְּו קוב עשיו
 -לע צל הָלַעַמְו הָנָׁש םיִרָשָע ןָבִמ םיְֹלה"תֶא ּודיִמעִיַו לשר
 "יִנְּב ויְֵבּו לַאיִמְְק ויָחֶאְו וָנְּב עושו דָמֲעַַפ :הָוהְי-תיּב תֶכאָלְמ
 דָדְנח יֵנְּבי םיִהלֲאָה תיִבְּב הָכאְלְּמַה 'השע"לע ַחֵצנל דָמָאְּכ יהָרּוהְ
 הָוהְי לֵכיַהתֶא םיִנּבַה דיו :יםִיִוְלַה םָהיִחַאְנ םֶתיֵנְּב
 םִַתלצַמב ףְסֶאיִנְּב םִיולַהְו תּוצְצַחַּב םיִשְּבְלִמ םיִנַהְּכַה 'ּודיִמֲעיו
 תֶנֹוהְבּ לָלֵהְּב וניו: :לֵאָרְׂשי-ְלִמ דיִוָּ ידודלע 'הָיהְידתֶא טְלַהל
 הָעּורְת ּועיִרַה םֶשֲה"לכְו לֵאָרְׂשִי"לַע ּדְסַח םלֹועְליַּכ בוש יִּכ הוהיל
 םיולַהְו םיִנֲהְּכַהִמ םיֵּבַרְו :הָוהְי-תִיּב דסּוה לע הוהיל לַהְב הָלֹודְנ

 הֶז יודסְְּב ןוׁשאַרה תִִּבַה"תֶא ּואָר רֶׁשֲא יםיִנקּוַה תּובָאָה יׁשאָרְ
 םיִרָהְל הָחְמִׂשְב הָעּורְתּב םיָּברְו לד לוָקְּב םיָכֹּב םֶהיֵנֲֹעְּב תָיַּבַה

7o *+ fit trsp ante םהירעב | > frtadd | Cp3,r*lc N73 Vrs 
18MSS םֶהיִרעב | ל mit MSS interv | * א 8,1+"לכ | 2  6MSS תֶרותב 

 שיא הׁשֹמ | O * 3ויְתנֹוכְמ, א ותָנ-- | * 61 'א אָּב | = 1מ5? 6 6* 5 4 וקְוַחְתיַו|
 | טפשמכ  | > 65* om | > mit MSSתולעו  | 4 = 855 Vrsוַיעַלוּ  6 1 8
4 prb add | 9 51 הָיָודוה cf 240 || ל 16 mlt MSS ‘Wy | >> frt add | 0 

  4הוהיל גטז הוהיזלא;  Mssודמַעיו | 5 תסמ  | * 1 6 133155 rsודְסייו
 5,57 + תודוהלו | 12 * 12155 םינקזהו || ? טפק ' 34 ןושארה.



 1:90 ארזע 2 5

 םַעָה יֵכְּב לוקְל הָחְמַשַה תָעּורְּת לוק םיִריִּכמ םֶעָהי ןיִאְוי לוק
 פ :קוָחְרבְלירַע עַמְשנ לוקַהְו הָלֹודְג הָעּורְּת םיִעיִרְמ םֶעְה יִּכ

 הָוהיִל לִָיַה םיָנוּב הָלּּגַה יג ןְמָנבּו הָדּוהְי יֵרָצ ּועְמְׁשַי 4
 םֶהָל ּוָרְמאַֹּו תובָאָה יֵׁשאָרלֲאְ לָבְּבְְז-לָא שנו :לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא
 יִמימ םיְִבְ ּונְחְנַאי אַלְו םֶכיֵהְלאַל ׁשֹורְדִנ םָכְכ יִּכ םַכָּמִע הָנְבְנ
 ַעּושיְו לָבְּבְרֶ םהְל מאיו :הָפ ּונתא הָלעמַה רּוׁשֲא למ ןח רַסא
 וניהלאל תִיַּב תבל ּונָלָ םֶכְלְאל לֵאָרְׂשִיְל תּובָאָה ישאְר רֶאשּו

 שֶוכ למה ונְנצ רש לֵארְׂשִי יהא הוה הָנְבַנ די ּונְחֹנֲא כ
 םֶתֹוא םיִהְלְבְמּו הָדּוהְי-םע יִדָי םיִַּרְמ ץֶרָאָה םע יַהְינ+ סֶרַּפיִִּלַמ
 ְךֶלַמ שֶריּכ יַמהלְּכ םָתָצַע רַפָהְל םִיִצֲעו םָהיֵלע םיִרָכְסו5 :תנְבְל

 :סֶרפ למ שירד תּוכלמ"דעְו סר
 יבֶשְוילע הָנֶטָש ּובְתּכ ּוָתּוכְלַמ תֶלְחְתְּב שורָושחא תּוכְלַמְבּו

 תַדְרְתִמ םִנְׁשְּב בַתָּכ יאָּתְשִשְחַּתְרַא יִמיִבּוו ם :םָלְׁשּוריו הָדּוהְי
 ןְֹתְׁשִנַה בֶתְכּו סָרְפ ּךֶלַמ אְּתְשִשְחַּתְרַא-לע 'ותיִנָּכ רֶאְשּו לֵאָבָט
 ישָמָשְו םַעְטילַעְּב םּוָתְרי ם :'תיִמְרֲא םֶגְרְתִמּו תיִמְרֲא בּותָּכ
 :אָמְּכ אָּכְלַמ אָּתְשַשְחּתְרַאל םָכְׁשּורְ-לע אָדֲח אָרנַא ּובֲתְּכ אוָפָס
 אָיְניִל ןוָהְתְְִּכ רָאְשּו אָרְּפִס ישְמְשְו םַעטלעְּב םּוָתְר אפ
 יאָנָהָר איכְנָשּוש אָיְלְבַב :יוּכְרא איְסְרפֲא אָיְלְפְרט איְכְתַסְרַפַא
 וּמַה בֵתֹוהְו אָריְקְִו אָּבַר רַּפַנְסֶא יִלְגַה יִּד אּיַמָא רָאְשּויס :אָיָמְלַע
 ןנשרפ הָנְדִ הם :תֶנֲעְכּו הֶרַהְנְררבַע "רֶאְשּ ןירמש יִּ הָיִרְקְּב
 שנא 'ּיהְבַע "אָּכְלַמ אָתְשָשְחַתְרִאלַע יֶהולַע ּוחַלֶש יד אָּתְרַנֲא

 וקלס יד אּיְּוְִ יד אְָלמל אוהל עידו = = :תָגעְכּו הָרֲהנירבֲע
 ןנְּב יאָּתְׁשִיאָכּו אָּתְדְרִמ אֵתְיְרק םֶלְשּוְיל ותא אָניִלע ֶתְוְלְִמ
 ןָה יד אָּכְלַמְל אוהל עיד ןְַּכי :וטיִחַי יאָיׁשִאְ 'ּולְלְכַשא רוש
 ןּונִתְכִי אל ךלְו ֹוֵלְב הְָּנמ ןלְְכַּתְׁשְי אָיִרּושְו אנְּבְתִת ףִד אָתיְרִק
 אָנְחַלְמ אָלְכיֵה חַלְמיִד לֵבֲק"לְּכ ןַעְּכ< קְְנַהְּת םיִכָלַמ םֶתְּפְִו
 אָנְעַדּוהְו אָנְחְלש הָנִּדלַע אָוֲחָמִל אָנָל ְּךיֶרֲאאָל אָכְלַמ תֶגְרעְו
 רֶפְסְּב חַּכָשַהְתּו ָךַּתַהְבִא יד אָיְנְרְכְּד רַפְסְּב רכבי ידי אְָּלַמְל
 13 ** קצקפ לוקמ םיריכמ || Cp 4, 21660 1ל) | 3 >5,68*65 68; ₪ 386| 0
 םיִלָהְבְמּג | ץ *8 אתשש --, 16 קספו68 | 1c ויָתָֹנְכ | < <68; קזט 306 || 8 םל-,
 ?id postea | 9 * dl | 51 6 0 אּיְוְּכְרַא | = סאָיָהְּד 16 68 אוהדור | 68 68
 הָתְיְרְקִּב | זז * וזפק , 44 יהולע || ל 0 ךרְבַע | 12 *16 0 אָּתַׁשְבּו | ל 16 0 אָירּושְו
 וללכש 68 הירושו | < 60 ּהישָאְו | % זק | 14 ad Dan 2,8 | 15 prps רֶקְּבַתִי
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 ןנְדמּו ןיכְלמ תַקְְנַהְּו אָדְרִמ ארק ּךָד אָמַר לד עְּנַתְו נר
 :תַבְרָחַה ךָד אָתְיְרְק הָנְּדלַע אָמְלָע תַמויְִמ ּהָּונְּב ןיְְבָע רּוּדַּתְׁשֲאְו

 הָיִִשְו אנְבִתִּת ד אָתְיְרִק ןה יל אְָּלַמְל הָנְחֹנא ןיִעְוהְמ
 אָמְנְתַפִז ם :וְָקיָתיִא אל אָרַהנ רֶבַעּב קֶלח הָנְּד לְכָל ןללְכַּתְׁשִ
 יה ןוהְתְנְנְּכ רָאְשּו אָרְפַס יׁשְמַׁשְו םַעָטלַעְּב םּוַחְרילע אָּכָלַמ חָלָׁש
 ןּוְמְחְלְש יד אָנְָתְׁשִנ יי :תֶעְכּו םֶלֶש הָרֲהנ"רַבְע רָאׁשּ ןיַרמְׁשְּב ןיִבְתָי
 יד ּוחְַֿׁשַהו ּורקכּו םַעְמ םיִש ינִמּוופ :יִמָדָק יִרַק ׁשֵרָפְמ אָניָלֲע
 רּּדְַּׁשֶאְו דֶרֶמּו הָאְׂשִנְתִמ ןיִכְלַמלַע אָמְלַע תמיְִמ ְךֶד אָתְְק
 רֶבֲע לכְּב ןיִטיִלָשְו םֶלָשּורְיילע ֹווֲה ןיֿפיקַּת ןיִכְלמּו*> ּהֵּבידָבֲעְתִמ
 אָלטַבְל םַעָט ּומיִׂש ןעֶּכ*ז :ןוִהְל בֵהְיְתְמ קהה וָלְב הְָּמּו הָרָהְנ
 ןיִריִהְזו :םָׁשְּתִיאָמְעַט יִּנְמִדדע אְּֿבִתִת אֵל ּךֶד אָתְיְרְְ ךלא אָיְרְבּג
 ס :ןיכלמ תֶזְנַהְ אָלְבְח אָגְׂשִי ּהָמְל הָנְד"לַע רָבְעמל לש יָוָה

 -םֶָק יֶר אכל אּתְשָשְְִַא יד אְנוְתְׁשנ ןנשךפ יזרמ ןַָא
 איָּוהְי"לע םֶלָשּוְריִל ָּליִהְבַב ּולֹזַא ןֹוָהֲתננְכּו אָרְּפָס יׁשְמַׁשְו יּוחְר
 ס ולְיָחְו יעֶרְרֲאְּב וּמַה ּולָטְבּו

 דַע אָלְמַּב תֶוָהְו םֶלָשּוְריִּב יִד אָהָלֲא-תיּב תַדיִבֲע תַלֲמְּב ןיָדאָּבִ+
 פ  :םָרָּפ" למ שירד תּוְבְלַמְל ןיֵּתְרַּת תנש

 אְיְּוָהְי"לַע יאיאבְנ אודעזרב הָיְרכְּו "האָיְבְנ יח ייִּבנְתַהְוי 5
 ומק ןידאְּב< כ | ןוהיִלָע לָאְרְשִי ּהָלֶא םֶשָּב םֶלָשּוריִבּו דּוהיִב יד
 אָהְלֲא תיִּב אָנְבִמְל ויָרָׁשְו קֶדְצוירְּב עּוָשִיְו לָאיִּתְלַאָש-רַּב לָבְּבְרֶז
 -ּהֶּבי ס :ןּוִהְל ןיִדַעְסְמ אָהְלָאדיִד הָיאָיְבְ ןָֹהְמִעְו םֶכְׁשּגְריִב יד
 *ןּוהָתָוְנְכּו יִנְזוְּב רַתְׁשּו הָרָהנ"רבע תָחַּפ יִנָּתִּת ןוהילע הָתַא אָנמְז
 4 יאָנְרְׁשֲאְו אַל הָנָד אֵתָיּב םֵעְט םֹכָל םֶשְוִַמ םהָל ןיִרְמִא ןכְו
 -יָּד אַרְבִג תֶהָמְׁש ןּונַאְמ םלל אָנְרֹמַא אָמֵנְּכ ןיְדַא+ :הָלָלְכַׁשְל
 לָׁשַבדאָלְו איָדּוהְי יבָשדלע תֶוה םההְלא ןיעַו5 :ןנְּב אָנְנְנִב הָנְד

 ם הנדל גש ןוִביִתְי יאו הי שרל אָמעמ"רע ומה
 ינזוְּב רַתְׁשּו הָרָהנירבע תֶַּפֹוינְּתַּת חַלְׁשייִד אָּתְרנַא ןְגְׁשְרפפ
 אַמָּנְתַפז :אָּכְלַמ ׁשיְרְּד-לע הָרַהְנ רעב יָד איְכְסְרֿפַא ּהַתְננכּו

 16 6 2,20 68 3 היִרּוׁשְו | 23 * 6-8 + םעמ לַעְּב | ל גז ערדאב | 24 8
 hic incip cp 5 | ** Vars ךלמ שוירד תוכלמל | Cp 5,10 אינה | ל 0

cf 68) | 3 * prpsאָיאיְבְג  autאיַאיִבְ  (VarS6 601 סת | * 6 = 4  ,)איב 
 ּהָתונכו + 6 | ל 4 אֵנְבָמְל צ 2 | * 1 קזפ אָנְרׁשַא | 4 = 41; 68 68 ּורמָא.



 1192 ארוע 6,5—5.8

 ועיְִול ואָלְכ אָמָלְׁש אָּבְלַמ ׁשניְָדְל ּהונְּב ביִתּכ הָנְַכְו יהולע ּוחָלְׁש
 אוָהְו אָּבַר אָהְלֶא תיִבָל אָתְניִדְמ דּוָהיִל אָנְלֹוא"יִד אָּכְלַמְל אוהל
 אָנְרַפְסִא ּךֶד אָתְדיִבעַו אָיִלְתְכִּב םָשְּתִמ עֶאְו לג ןֶבָא ּנְּבְתַמ
 אָנְרְמֲא אָמְנְּכ ךלא אָיְבָשְל אָנֶלאָש ןלָאפ :םֶהֶדיְּב תָלְצַמּו אָדְבַעְתִמ
 :הָלְלָכַשְל הָנֶד 'ֹאָנרׁשֲאְו יהָיְנָבַמְל הָנָד אָתְיְּב םֵעָט םכְל םֶשְְִמ םֵהָל
 אּירְבנייְׁש בָּתְכָנ יד תועה םֶהְל .אָנְלֶאָש םֶהְתַהְמְש ףַאְופ
 ומָה אָנֲחנַ רַמַמְל אָנּוְביִתַה אָמָּנִתִפ אָמְנְכְויי ם :'םֶהָשאַרְב יד
 תַמְדְקִמ הָּגְב אָוָהִיִּד אָמְיּב ןֶיְנְבּ אָעְַאְ אָיִמָש האדיר י יִהֹודְבַע
 Kd ןָהְלי :הָללְכְׁשְ יֵהנְּ בב לשל למ ןָאינש גש הָנְּד

 תשבי רָב ₪ לבל ילנה המ .הָרְתס הָנְדהָתב יס
 הָגְד אָהְלַאתיִּב םַעְמ םָש ָּּכְלַמ שָרוָּכ לָבְב יֵּד אֵּכְלַמ שֶרוכְל הָדֲח
 רַצָנְדַכּוְבְנ יד אָּפְסַכְו הָבַהַד יִּד אָקְלֶאתיבדיד אינאַמ ףָאְו + :אָנְּבְ
 קַּפְנַה לבב יד יאלכיהל ומה לביַהְו םלׁשּוריִב יד אליהן | קֵּפְנַה
 יד ּהמש "רְַּבְששל ֹוביִהיִו לב יד אְלְכיִהדְוִמ "אָפְלמ ׁשֶרּוּכ ומה
 אלי הב מַה 'תתַאדלזא אש אָינאמ יהלֲאוהָלירַמַאופ :ּהַמָׂ הָחְפ

 רַעּבְשַש ןילאי< ם רתע אנְּבתִי אָהְלֲא תיכו םלשריב יָד
 ןעָכְ"דעְו ןְדָאדןמּו םֶלָשּויִב יד אָהְלֶא תיבדיד איׁשֲא בֵהָי אָּתַא ךד
 תיֵבְּב רקַּבִי במ אָּכְלִמלע ןה ןעְכּוז  :םִלָׁש אָלְו אָנְּבִתַמ
 םיִש אָכְלַמ שָרוָּכְ-ןִמיִד יִתיֵא ןֶה ילָבְבּב יִדי הָּמַת אְָּלַמיִד אנג
 חָלָׁשִי הנדל אָכְלַמ תּועְרּו םֶלָשּוריִּב לד .אָהְלֲאתיִּב אְגְבַמל םַעַט
 איִרָפְס" תיִבּב ורק םַעָט םֶש ַש אָכְלַמ שר ןיָראַּבי 6 ם :אָנילֲע
 אָתְריִבָּב אְתְמְחַאְּב חַכְּתְׁשֲהו ;ילָבְבְּב הָּמַּת ןיִתֲחַהְמ יאָיְַנִג יד
 ם :הָנורְכִּד הָּנִנְּב ביִֶתְּכ"ְוַכְו הָדַח הָלְגִמ אָּתְניִדְמ יֵדֲמְּב יד
 אֵתְלֲאתיִּב םַעֶט םש אָכְלַמ שֶרְוְּ = אָּבְלַמ שרוכל הָדֲח תַנׁשב
 ףןיִלָבוְסַמ יִהשַאְו ןיַתְבּ ןיֵחְבָרייִּד רַתֲא אְָּבְתִי אָתָיּב יםֶלשּוְריִ

 אָתְלִת לג בָא ןיבְרנ* :ןיתש ןיִמַא הָיְתְפ ןיתש ןיִמַא המור
 ינאָמ ףַאְו ּבָהָיְתַּת אָּכְלַמ תיִּבְִמ אָתָקִפִנְו תֶדָח עָאדיד ַּּבְדִנְ
 9 ג 1 ּהָיְנְבִמְל | ל cf 3° | זס * 68 תֶהָמַׁש | ל גז םהישארב | זז 0 רַמאַמְל |
 2 * 0 הָאְדְַּכ | * VגזS ּהָמעְו | 13 cf ג43 | 14 * 6% 6, ּהָלְכיַהְל | ל 65
 לָבָבְּב | < 65% + 20008066 koi | 15 *0 לא א הָלֵא | ל /גזל תחַא | 17 = כזפ

add | ל 1 c mlt MSS 6 62: יִד | Cp 6, 1 ** pps אירפס יד אימג | * 41?| 
3 * nonn MSS *-בי | ל" crrp (prps יהשָאו) | < 1? הָּכְךֶא | 4 16 6 דח 
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 -יִד אָלְכיִהְדְִמ קּפְנַה רַצְנְדַכּוְבְנ יִּד אָפְסַכְו הָבַהְד יִּד אָהְלָאדתיב
 ּהְרְתַאְל םֶלְשּוְריִביִד אלְכיַהְל היו ןּוביִתַהְי לבבל + םֶלשּוריִ
 יָנְזּוּב רַתְׁש הָרהנײרבֲע תַחּפ יִנָּתַת ןעֶכי ס :אַהְלֶא תיִבָּב תַחַתְו
 קַבְשז :הָמַּתְומ דִוַה 'ןיקיחר הָרַהְנ רבב איִכְסְרַפַא 'ןּוהַתָנְנְכּ
 אָהְלֲאד תיֵּ אּיְדּוִהְ יבָשְלּ אָיְדּוְהְי תַחַּפ ְךַד אָהְלֶאְד תיִּב תַדיִבְעַל
 -םֶע ןּוּדְבַעַת"יִד אָמְל םעֶט םיש Gps ם :ּהָרְתַאדלַע ןֹונְבִי ד
 תס יד כ יִסְכִּנִמּו ְּךָד א בלתי ל ה -

 אהל םלשּוריִב-יד אינה רַמאמְּ חַשִמּ re יפנה אמש

 ןיָחוחיג ןיִכְרהְמ ןוהלידיי :ּולָש אל"יד םויְבוי םֶהָל בֵית
 דלָכ יה םַעְט םיִש יִּנָמּווי :יִהְנְבּו אָּכְלַמ יַחָל ןילצְמו אָּנַמׁש ּהָלֲאָל
 אָחְמְתַי ףיִקזּו ּהָתְיַּבְִמ עֶא הָקְנְתִי הָנְד אָמְנְתּפ אַגְׁשַהְי יֵּב שָנָא
 הָּמַּת ּהָמַׁש ןָכָשיִּד אָהְלאַויי :הָנְּדילַע דָבַעְתִי לוג ַּתְַבּו יִהְלֲע
 ר אָהְלֶאתיִב הָלְּבַחְל היָנְׁשַהְל הדי תַלְׁשִיויַּה םַעְו ךָלַמלְּכ רני
 :דַבַעְתִי אָנְרַפְסֶא םַעָט תָמָש ׁשֶניְרְד הנא םֶלשּוְרִיִב יד

 דיה לבל ןוָהְתְננְכּו ינְזוְּב רתְש הָרַהְנְרְבִע תַחַּפ יִנְתִת ןירא
 ןינְּב אָיְדּוהְי יִבָשְו+ :ּודבע אָנְרַּפְסֶא אָמְנְכ אְָּלַמ שוירד חלש
 -ןמ ללכשו ֹוָנְבּו יאֹועירַּב ; הירו *האיְבְנ יֵּנַח תֵאּובנְּ יל
 ;יסַרפ ְּךֵלָמ אְּתָשָשְחַּתְרִאְו" שויִרְדְו שָרִּכ םעַטְמּו לֵאָרְׂשִ לא ז םַעַט
 -תַנָש *איָהְדיִד' ירָדא חַריֵל יהָתַלּת םֹוָי דע הָנְד הָתָיַּב *איִציִשְו
 אלו אינֲהּכ לַאְרְׂשיינב ודבעַו < ס :אָכְלַמ ׁשֹויְרְּד תּוכְלַמְל תש
 כחל ּובְרְקַהְויל :הָודָחְּב הָנָד אָהְלֲא"תיּב תָּכְנֲח אָתּולְניִנָּב רֶאְשּו
 הֶאְמ עֶּבְרַא ןיִרְּמַא ןיִתאָמ ןיִרְכִּד הָאְמ ןיְרות ּהָנְר אָהְלֲא-תיב
 :לֵאָרְׂשִ יֵטְבְׁש ןִיְנַמְל רשע יֵרְּת לַארׂשולְּכ-לע ַאיֵטַחְל ןיִּנע יֵריִפְצּו

 אָהְלֲא תריִבעלַע ןֹוהְתְקְלֲחַמּב אַל ןֹוהְתנְלפְּב אלנה ּומיִקַהְו

 -תֶא הָלּטַהגְב ּושעַַוי ס :השמ רַפְס בֶתְכּכ םֶלְּוְריִב
 יסָיולקְ יגַהְכַה יּורַהָטִה יי :ןושארָה שדֶחל רֶשָע הָעְּבראְּב חַסַפה
 6 = cf ad 5,3, id 13 || ל ®:Va ןיקיִחְר | 7 5 6 6 לָבָּבְרו אָחְלֶא דָבַעְל |

prb-add ||6730 | * 6+ איָאיִבְנ | = mינכ | 14 * 0 אָיְבְנ  Vars9  
prb exc nonnויִציִשְ | ל 66 = 4, 67,5 'תו ןירשע | 6  lc GYיִצִשְו  m0 

id 18 cet [|] 0רַשָע יֵרְּת הַר אוה | 6 8 יֵאוַלו  sקצק %% | vb 
 הָאָטַחְל | 0 23155 + םזי | 20 * Var ּורֲהַּטִה | 5 1 ילה.
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 1194 | ארזע 7,17—6,21

 םֶהיַחַאְלְו הָלּוגַה ינְּב"לְבְל חסָּפַה ּוֲטֲחְׁשִיו םיִרֹוהְט םֶלָּכ דָחֶאְּב
 להכנה לכ הָלּוגַהִמ םיִבָשַה לאָרְׂשיינְב ילכו :יםָהְלְו םיִנַהְּכַה

Fle 7טל אָתְסשָחְַר תובל הלה  
 ב קחְָרְּב םּלש ב :הָילח"ןּב הָיְרעְְְּב הירְׂש"וְּב אָרזע
 ב ינוב הָיְִַזְְב :תֹויְְמְּב הָיְרעןְב הָיְרמֲאַּבי :בּוטיַחַא
 :שאְרֶה ןֵהֹּכַה ןֶרָהָאְְְּ רֶזעְָאְּ סָחְניִפְְֶּב עּוׁשיִבַא"ןְב :יִקְּב
 ןַתְנירַׁשַא הָשמ תַרֹותְּב ריָהְמ רפֹפ"אּוָהְו לָבְּבַמ הָלְע אָרְזִע אּוָה
 לָּכ ויִלָע ֹוָהְלֲא הָוהְוידִיְכ ךלמה וָלןֶתִיַו לֶאְרשי יהא הָוהְי
 םיִרְרְׂשִמַהו ולה םיִגָהְּכַהְִמּ לֶאְרָשי"יִנּבִ לעיק ס :ותְשְקּ

 למה אתְסַשְחְַרִאְל עבָשתַנָשּב םָלׁשורלֶא םִניִתנהְו םיִרְשַהְ
 יפי ְָלמִל תיִעיִבְשַה תנֶש איֵה "יִשיִמְחַה שֶדָחְּב םֶלְּורַי יאָביוי
 שֶדְחְל דָמֶאְבּו לָבְּבִּמ הלעמה דסי אּוה ןושארֶה שֶרָחְל דחֶאְּב
 אָרְזַע יב :ויִלָע הבוטה ויָהלֲא"דִּכ םלׁשּורודלֲא אָּב יִשיִמְחַה
 קח לֵאָרְׂשִיב דַמלְלּו תושעלו הָוהְי תַרֹוּתזתֶא ׁשֶרֶרל ובָבְל ןיִכַה
 אָתְסַשְחָּתִרַ למה ןַתָנ רשא ןּוְתָשנַה ןָגָשְרפ הֶזְניי ס :טָפְׁשִמּ
 :לֶאְרְשּוילע יָת הָוהי-תְוצִמ יֵרְבְּד רפס רפה ןקכה אָרזעְל

 ולב בנתמולכ יד יט םיש Gps יתנו ריִמָי אָימְׁש
 -לַּכ+ ְּדָהִיְךַמֲע םֶלָשּוְריִל ְָהֶמַל אּיָנְלְו יֵהֹוְנֲהכְו לֵאָרְׂשִ הָּמַע"ןַמ
 דּוהי-לַע הָרָקבְל ַתיִלְׁש יִהֹטעֶי תעֶבְׁשְו אָּכְלַמ םֶּדָקְוִמ יד לָבְק
 אָּכְלַמיִּד בֵהְדּו ףסָּכ הָלָביִהְלּו5 ְךָדיִב יד הלא תָדַּב םֶלָשּוְיִלְו
 ףָקָּ G16 :ּהָנְּכְׁשִמ םֶלׁשּוריִב יִּד לֵאָרְׂשִי ּהָלֲאָל ּובּדַנְתַה יִהֹוטעְיְו
 אָּינהְכְו אָמַע תּובְּדנְתַה םע לָבּב תַניִדְמ לָכְּב חֵּכְׁשַהִת יִּב בַהְדּ
 אָנְרפְסִא ּהָנְּד לָבַז :םֶלָשּוְיב יד םֶהָהְלֶ תיִבְל ןיִבְנְתָמ
 בֵרָקִתּו ןוְיִּכְסִנְו ןוהְתָחְנִמּו ןיִרְּמַא ןיִרְכּדו ןיִרות הנד אָפְסַכְּב את

Lilt 

20 55 add? || 21 * 68 + חַסָּפַה | ל Bil דיוג | 22 A D9 | שס 1 65+ 

  68 évégn || 258 cf ad ICh 5,2055; 63355 | 8 * 1 6 5ח00060ף + 8,1

Vrs ואביו || ל prb exc nonn vb, cf 6,15 | gl 6+ סי | 12 * -° 600)65( rere. 

Aeoro(rai) (SJAdyoc kai ף aréxpioic, 6 8,9 xaipew || r3 ° Var® .םעט םיִשיֶנמ 
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 -לַעְו יִדיֵלֲע לד הָמּו :םֶלָשּוְריִב יד םֶכַהְלֶא תיִּב יד הָחְּבְדַמדלַע ומה
 :ןּודְבַעְּת םֶכַהְלֶא תּוְעְרַּ רבְעַמְ הָבַהְדְו אָפְסַּ רֶאְשְּב בטי יּדיָחֶא
 הָלֲא םֵדָק םֶלָשַה ַּהְלֶא תיִּב ןחְלְפְל rh ןיִבֲהיְתְמיִ אינאָמּוופ

 -ןמ ןְִּׁת ןּתנמל לפי יד ּךֶלַא תיּב תּוחָשַח רֶּמְּויי :םלָשּוְְ
 לכְל םַעְמ םיִש אָּכְלַמ אָּתְסַשְחִתְרַא הָנֲא יִּנָמּויי :אָּכְלַמ יזְנִג תיִּב
 רַפְס אַהכ אָרְזע ןוכְנְלַאש יִּדלָכ יִּד הָרָהנ רֶכֲעַּב יִּ אב
 דדַעְו ּהָאְמ ןיֶרָּכַּכ ףסְּכ"דע=* :דָבֲעְתַי אָנְרַפְסֶא אָּימׁש הָלֲא-יד אָתְּד

 האמ יחַשְמ ןיתּב"דַעְו הָאְמ ןיִּתַּב ֹמֲחרֲעְו הֶאְמ ןיֶרּוּכ ןיִטְנח
 אָדְזרְדִא דַבַעְתִי אָיַמְש ּהָלֶא םעַטְִֶמ יּולֶּכיי :יבָתְכ אָלְדיִד חַלָמּו
 :יָהֹוְנְבּו אָּבְלַמ תּוכְלַמ"לע ףצק אוֲהָל הַמְליִ איִמְש הלא תיִבָל
 יזְלָפּ אָיִניִתְנ איִעָרַת אָיִרְמז אילו אּנֲהְּכלְכ יד ןיִעְדוְהִמ םכְלּוי
 :םהילע אָמרַמ טיל אל להו ולב הָּדְנִמ הָנְד אָהְלֶא תיִּב
 ןוהלחיד ןינידו יט יִּנָמ ייִד ּדַהְלַא תַּמְֲחִּכ אָרְזְע "הָּתְנֲאְו“
 אל .ידו דנא יֵתָּד יעדי לָבָל הרה רָבַעַּב יִּד .אָּמַעדלָבִ ויִנֲאָד

 ישרש וה תוטל ה הגַמ "דַבַעְתְמ אוהל הני נרפא אלט
 רֶׁשֲא ּונוְתְבַא יִהְלֶא הָנהְי ורבי ס :ןיִרּוסֲאָלְו ןיִסְכנ שנעלךןה

 לעני :םֶלָּוְיִּב רשא הָוהְי תיּב"תֶא ראָפְל למה בלב אז ןַתְ
 ינָאְו םיִרַבּנַה ךְלַמַה יִרָשדלֶכְלּו ויצעֹויְו ְךְלַמַה ינפל דָסֶחְהַטַה
 תֹולעל םיִׁשאָר לֵאָרְׂשִיִמ הָצְּבְקָאְו ילָע רַהְלֶא הָוהְידָיָּכ יִּתְקַּזִחְתַה
 יִמָע םיִלעָה םָשְחָיתַהְ םֵהיֵתְבֲא יִשאָר הָלֵאְו ב :יִמָע
 םֵׂשְרְג סָתְניַפ ֹונְּבִמ> פ :לָבָּבִמ למה אּתְמְׁשְחַּתְרַא תּוָכְלַמְב

 במ היְנכׁש יגְּבִמי ס שמח ריד ְִּמ לאנד רָמְתיִא גב
 ֵנְבִמי ם וםיִשִמֲחַו הֶאַמ םיִרכְול שחותה מע הָיְרכְז שעֶרפ
 ס :םיִרָכְוַה םִיָתאָמ ֹוּמִעָו הָיְתַרְזְּב ניֵעֹוְהְילָא בָאֹומ תֶחַּ
 יגְּבְמ5ּ ם :םיִרָכְנַה תּוֶאַמ שֶלֶש ֹומעְו לֶאיֶזֲחיְְּב ננַכְׁשייגְּבִמ
 םֶליֵע ינְּבִמּ ס :םיִרְַָה םיִׁשִמֲח וּמַעְו ןָתָנֹ"ְּב דָבֲע ןידָע
 הָיָטַפָש יַנְּבִמּו פ :םיִרָכְּדַה םעְבְׁש ֹומֲעְו הֶיְלַתַעְְּב הָנֲעְׁשִי
 18 * 0 ְךֶלע | * 9 ְּךָחֶא | 1g 8% 1 6 6 817 68 68 ב יד לֵאָרְׂשִי |
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 זז 96 = ארזע 26—8,9

 הָיִדְבְע בָא גְבִמ) ס :םיִָכנַה םיִנמֶש ֹוּמִעו לֶאְכיִמְְּב הָיְדבְז
 תיִמּלְׁשיינְּבִמּוופ ם :םירְכְזַה רֶׂשָע הָנֹמׁשּוםיתאָמ וֲעְו לֶאיִחְיְּ
 הָיִרְכְז יִבַב יִנְּבִמּוזז פ :םיִרָכְזַה םיִׁשְשְו הֶאַמ ֹומִעְו הָיִּפְסּוְיְְּ
 נחי דֵנְזַע נבו ס :םיִרָכְזַה הָנמָשּו םיִרָשַע ומָעְו יִבָּבְַּב

 דד

 םֶקיִנְדַא יִנָּבְמּו ס :םיִרָכוַה הָרָׂשע הֶאְמ ֹומִעַו ןַמּקַה"ןָּב

 םישָש םֶהָמַעְו הָנְַמּׁו 'לָאועְי טְלַפלֲא םֶתומָש הָלֶאְו יםיִנרַחֶא
 ס :םיִרָכְזַה םיִעָבְׁש ֹומֲעְו ידּוָּבְַו יתּוע גב יִנְּבִמּו< ם :םיִרָכְּזַה

 הָשלָש םיִמָי םָש הָנֲחנִ אוהַארלא אָּבַה רָקּנַהְלֶא םְָבְקָאְו
 הָחְלׁשֲאְו 5 :םש יִתאֵצְמאָל יול יִנָבַמּו םיִנַהְכבּו םָעָב הָניֵבֲאְו

 הירכזלו תל ןתנְלאלּ ביילי ןתְנלָאלו הָיעמְשַל לאירַאל רזשילֲאל
 -לע ג םֶתֹוא "האָצוַאְו יז :םִיִניֵבְמ ןָתָנְלֶאְלּו ביִרְיֹוְלּוי םיִשאְר םֶלָשְמְלְ
 -לֶא רב םיְבְּד םָהיִפְּב ּהָמיִשֶאְו םוקָמַה אָיִפסְכְּב שאה ודא
 תיבל םיִתְרָׁשִמ נאה םוקטַה איִּפְסְכְּב יםיִנּותְבַה ףיַחֶא ודא

 -תֶאְופ :רֶׂשְ הָנֹמְׁש ויַחֶא וינבּו היִברש .לוחשירא ולר ילהמ
 ס :םיִרְׂשֲ םַהיִנְבּו "ףיַחַא .ִרְרְמ יגְּבִמ הָיִעשְי תאו הָיבשח
 םִיִתאָמ םיִניִתְנ םיולה תנבעל םיִרְׂשַהו דיִנְּד ןֵתָּנַׁש םיִניִתָּנַהְְןִמּופ
 רֵהָּנַה "לע םוצ םש אְרְקֶשְוי :תֹומַׁשְב ּובְקְנ םֶלַּכ םיִרשַעִו
 נפט ּונל הרשי ךְרַה ּונַמִמ שקבל ניִהלֲא יִנָפְל תִַּעְתַהְ אֹוֲהַא
 ּונָרְזעל םיִשְרפּו ליח ךֶלִמהְְוִמ לואשל יִתְשב יב :ּונשּוכרדלָכלּ
 ּוישְקַבָמ"לָּבלַע וניהלַאדדנ רמאל ךְלַמל ּונְרֹמָאיִכ ְּךֶרִָּב ביואמ
 ניֵהלֲאמ הָשְקַבְּנְו הָמּוצְנו רויִבְזָעִילְּכ לע ופאְו וֲעְי הָבּוטל

 היבש רֶׂשע גש םיִנְֲַּה יִרָשִמ הָלּרְבֲָוי :ּנָל רָתְַיַו תאזילע
 "תא ם םֶהָל הנשי :הָרָשָע םֶהיַחֲאַמ םֶהֵּמֲעְו יהיבְׁשֲח

 -שש םיִרְכַּכ 4 םיקדלע הקשו ג :םיִאְצמִנַה ד לארְׂשילכְו וירש

prps 6 676 6 8,36 609 יִנָב | זז  ro insינבמו |  nonn MSS Vrs9 16  
 8,37 6 יִקְּב | 12 38155 3 םיִרְׂשֲעְו | 13 * ;dub 65* 8,39 םינרחאָה | "ס

sic mlt MSS Edd 2ל  || Tia]; ₪6 addרוכזו, א  Qעי א לאנעי | 14 * " 
 8 pc MSS ¥ Dy] | 16 -* 6 8,43 )6'( om || 17 * 1 6 Q mlt MSS הָּוַצַאְו
 א הָאַצֹואָו | * 1 6 6 845 ויָחָאְו | 0 םיִניִתְּנַה קrמ 41 | 18 1 היברש |

om | 24%!1 68 תֶאְו | ל 16 65 819 68 8,47 םֶהיִחַאו | 22 7* 6 8,52 c19 *  

 6 6 854 'חַו שו | 25 0 הָלְקֶשֶאְו |



 - וב 0
1197 4 558 7 

 יָרֹפְכּוז :רָכִכ הֶאַמ בָהָ יםיִרְּכִכַל הֵאַמ ףָסָכדיִלְכּ םיִׁשָמֲחְו תֹוָאַמ
 לםינָש יהָבֹוט בֵהְצִמ תֶׁשחְנ יִלְכּו פלא םינכְרדֲאְל םיִרָשָע בה
 שֶרְק .םיִלְּכַהו הוהיל שֶדק םָּתַא םֶהָלַא הָרְמָאְויא :בָהָזִּכ תֶדּומַח

 ּורמָשְו ּודְמשי5 ם :םֶכיֵתְבֲא יהא הָנהיִל הָבְדְנ בָהָוַהְו ףֶקּכְַו
 לֶאָרְׂשיִל תובְאָהיִרָשְו םיְלָהְו םיִנֲהְכַה יִרָש 'יֵגְפִל ּולְקֶשִּתְדדע
 לָתְׁשִמ םיולְָו םיִנֲהְּכַה יל :הָוהְי תיִּב תֹוָכָׁשְלַה םֶלָשּוְריִּב

 ּניֵהְלֲא די ו תכלל ןושארה שֶדָחל רשַע םיִנָשַּב איַהַא רֵהַָמ
 םֶלָשּורִי אובו > :ךְרּהה"לע בָרּואְו ביוא ףַּכִמ נלי ּוניִלָע הָתְיָה
 םילָכַהְו בָהְּנַהְו ףסָּכַה לָקֶשַנ יִעיִבְרָה סיב :הָשלָש םיִמָי םָׁש בָׁשּגַ

 סָחְניִפְרּב רֶזְְלַא מַעְו ןהפה הירְּרַּב תומְרְמדִי ל ּוניהלֲא תִיְבְּ
 ילקָשִמְּב רּפְסַמְּב י :םִיָלַה יָנַּב"וְב הָיִדִעוְנְו עּושְיְרּב דָבֶזוְו םֶהָמַעְו
 -יִנְבי יִּבָשַהְמ םיִאָּבַהּפ  ם 'איִהַה תַעְב' לֶקְשּמַהְלָּכ בתָכִיַו לָּפל
 -לָּכלַע רָשְעְיםיִנָש םיִרְּפ לֵאָרְׂשִי יהלאל ו תולע ּוביִרְקַה יהָלוגַה

 תאָטַח יִריִפֶצ הָעְבשְו םיִעְבִש םיִשְבְּכ הָששְו םיִעְׁשִּתוםיִליֵא לֵאָרְׂשִ
 יָנּפְרַּרְׁשַחַא'ל ּךְלַמַה יֵתָּדתֶאוּונְתיַונפ :הָוהיִל הלע לָּכַה רֶׂשֲע םִיגֶש
 ם  םיִהְלָאָה תיִּבתֶאְו םַעָהתֶא 'ּואָשְנְו רַהְּנַה רֶבַע תווחפיו 2

 לֵאָרְׂשִי םַעְ .ולְבָנאְל רמאל םיִרָשה יִלֶא שנ הָלֶא תוְלָכְכּי 9
 ָצְרָּפַה יִּתֲחַה ינענפל "םֶהיִתְבַעְתַפ תוצְרַאַה יִמַעַמ םּיולהְ םיִנֲהְּכַהְו
 םֶהְ םֶהיֵתְנְּבִמ ּואָשְנִיִכ :"יִרמָאָהְ יָרְצִמַה יִבָאַה יִנמַעָה יִסּוביַה
 םיִנְנְּסַהְו םיִרָׂשַה ךִיָו תֹוצְרֲאָה יִמַעְּב שֶדְפַה עֶר ּובְרָעְתַהְו םָּתיִנְבִלְ
 יִּתְעְרְק הֶּנַה רֶבְּרַה"תֶא יִעָמְשְכְו :הנושאר הָּנַה לעֶמַּ הָתְיָה
 :םָמּוׁשְמ הָבְׁשֲאָו ינקו ישאר רַעָשִמ הָטְרְמָאְ ליע יָדָנְּב"תֶא

 יִתיִנָעִּתִמ יִתְמ בֶרעַה תַחְנַמְּו :בָרֲעְה תחנמל רע םַמֹוׁשְמ בשי

 הָוהְי"לֶא יפַכ הָשְרפאְו יַכְרּב"לע כא יליִעֶמּו יֵדְגב יעְְבּו
 יִכ יא יֵנְפ יֵהלֲא םיִרָהְל יִּתְמלְכַנְויִּתְׁשְּב יֵהלֲא הרמאְופ :יָהלֲא
 ימימז :םִיָמָׁשִל רע הָכְדנ ּונֲתָמְׁשִאְו שאה הָלְעַמְל ּובָר ּוניתֹנוֲע
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 וצפה - ארזע 9,8-- 6

 ּנַּתְנ ּוניַתֹנֹועַבּו הזה םויה דע הָלֹרְג הָמׁשֹאְּב ּונֲחַנֲא ּוניִּתְבַא
 הִֶּּבַבּו יָבׁשּב בֶרָחַּב תוצְרַאָה יבלמ די =ניֿכֲהְכ ּוניִכְלְמ ונֲחנַא
 ו תֶאָמ הָּנִחִת הָתְיָה ענְר"טעֶמּ הָתַעְוְ :הזַה םִיַהְּכ םיִנָפ תׁשָבבּו

 יציבה רב דב תי רשאי יתוצַמ וב כ תארח
 יִמַע יִתָּרנּב איה הָּרֵנ ץֶרֶא ּהָּתְׁשִרְל םיִאְּב םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה למאל
 הָּתַעְוי :םֶתֶאְמְטְּב התא הָּפִמ הּוָאְלְמ רֶׁשֲא מָהיִתְבַעּותְּב תוצראה
 -אָלְו םֶכיִנָבל ַאְׂשִּת-לַא ם םֶהיִתְְב םֶהיִנָבל ונְּתַּת" לא םָכיֵתֹוְנְּב
 בּוטדתֶא םּתְלַכַאְ וקזְחִּת ןעֶמְל םָלוע-רע םֶתְבוטְו םֶמֹלְׁש יִׁשְרְדִת
 ניטע ניל אהל יֵרֲחָאְוי ירה יגל םּתְשַרוהְ !ץֶראָה

 ימעְב ןחתַהלּ היתוצמ רַפָהְל בושה 1 :תאזּ הָמיִל ונל הָּתַתְנְ
 :הָמיִלפּו תיִרֲאְׁש ןיִאְל הלכ"רע ובא אולה .הָלֲאָה תובעת

 :תולפ יל רומעל יא ִּ ּוניִתְמׁשַאב יגל נה הֶּזַ
 נפל לַּפַנְתַמּו הָכּב ּותַוְתִהּו אָרְזֲע לֶלַּפְתַהְּוי 10 | פ

 םיִשנְו םיֵׁשְנַא דאָמדבַר להק לָאְרְשימ ריִלָא ו ּוצְּבקנ םִיָהלֲאָה תיֵּב
 יִנְּבִמ ליחיד היִנָכָש ןעיו* :הָכָב הָּבְרַה םַעָה ּוכְביִּ םיִדְליְו
 תִּזְרְכְנ םיִשָנ בָשָּנַו ּוניהלאב ּונְלַעַמ ' ּונָחְנַא ארזעל רמי לוע
 תיִרְּיתָרְכִנ הָּתעְו :תאְז"לע לֵאְרְׂשִיל הָוָקַמ-ׁשי הָּתִעְו ץֶרֶאָה ימעמ
 םיִרְרֲחַהְו יָנֹדַא "תַצְעַּב םֶהָמ דָלּוגַהְ יםיִשְנ"ַלָ איִצוהְל וניהלאל
 ףמע ּונחנאו רָבְּדַה "לע םּוק :הָׂשֲעי הָרּוּתַכְו ּוניֵהלֲא תַוְצִמְב
 םיִוְלַה םיִגָהְכַה יִרָשדתֶא עָּבְשִיַו אָרְוְע םקינ5 פ :השעו קזח
 תיִּב יִנָּפלָמ אָרְזע םקינ5 :ּועְבָשיַו הָּזַה רֶבְַּּכ תושעל לאָרְׂשִיהלְכְ

 7 frtlc 6 874 67 68 68 'כו 'מו | ל item 'שבג | זז *16 15MSS תדנָּכ |
 ל 7155 'תָּכ | 13 9155 $S תְבשֶח | Cpro, r mit MSS 'פתהְבו יותהב |
 2:1 6 0 םֶליִע א םלוע | 3 * 1 6 6 800 610 תֹויְרְכָנַה ּוניִשָב | * 0+ יֵַּ כ[ 1

 ינדא | 5 16 6 892 60 'להְו



19 4 558 4 --10,7 

 -אָל םֶחָל םֶש ליו ביִשְיְלָאְַּב ןֵגְחֹוְהְי תָּכָשְללֶא ליו םיִהְלָאָה
 לוק ּוריִבָעַיַוז :הָלּוגַה לעְמילע לָּבַאָתְמ יכ הָתְׁש-אְל םִיָמּו לַכֲא
 רֶׁשֲא לכְו* ם םֶלָשּיְִי ץֶבקהָל הָלֹּגַה יִגְּב לכָל םלָשּויִו הָדּוהיִּב
 ושּוכְר"לּכ סֶרָחָי םיִנקִּזהְו םיִרָשַה תצעּכ םיִמָיַה תׁשְלְׁשל אובְנאָל
 \ןַמְיְגְבּ הָדּוהְיייְֵׁנֲא-לָכ ּוִצְבִָּופ ס  :הָלּגַה לֶהּקִמ לָדְבו אּוהְ
 ובָשִיַנ 'שֶרָחַּב םיִרָשְעְּב יָעיִשְּתַה ׁשֶרָח אּוָה יםיִמָיַה תֶׁשְלְׁשִל םלָשּורְי
 :םיִמְשּנַהְמּו רָבְּדַהְלַע םיִריִעְרַמ םיִהלָאָה -תיִּב בּוחְרְּב םָעָהלָכ

 וביִשתַו םֶּתְלַעְמ םָּתַא םֶהְלַא רֶמאו ֹןַהֹּכַה אָרְזְע םקַּוי* ם
 הָוהיִל הָדות ות הָּתַעְויי :לאְרְשִו תַמְׁשַא-לע ףיִסּוהל תירְכְנ םיִשָנ
 םיִשָּנַהְְוִמּו ץֶרֶאָה ימעָמ ּלְָּבַהְו ונוצְר ּוׂשעו םֶכיִתְבַאדיִהְלֶא
 ּניִלָע 'ָּךיִרְבְדִּכ ןִּכ לוד לוק ּוָרָמאיַ לָהְקהלָכ ונעינ + :תיְרְכָּנַה
 ץּוחְּב דומעל חֶּפ ןיִאְו םיִמָׁשְנ תַעָהְו בֶר םעָה לבא :תושעל
 :הָצַה רֶבְַּּב עשפל ּוניִּברַהיִּכ םִיַנְׁשְל אָלְו י ָחֶא םוילדאל הָכאָלמַהְו
 םיִשָנ בישהה לונירעּב רֶׁשֲאולָכְ לקה לכל ּוניִרָש אָנּודְמַעְי+
 דע הימָפְׂשְ ריִעָו ריִע"יַנָקְז םֶהָמַעְו םיִנַמזִמ םיִּתעְל אבי תיִרְכְנ
 -ןַּב ןָתְנֹוו ְךאיפ :הָּצַה 'רַבִּדל רע ּונָמִמ ּניהלֲא-הַא ןורֲח ביִׁשְהְל
 יִוְלַה יִתְּבָשְו םֶלָשִמּ תאז- לע מע .הָוְקִּת"וְב .הָיְזְחְִ לַאהְׂשע
 יֵׁשאָר םיִשָנַא ןֵהֹכַה אַרְזָע .ּלֶדָבַיַ הָלּוגַה יִנָּב ןכדושעונ6 :םֶרָזע
 יריֵׁשעֶה שרחל י דָחֶא םוָיָּב ּובְׁשיו תּומָשְּב םֶלָכְ םָתֹבֲא תיֵבְל תֹוֲָאָ
 דע תיְרְכְנ םיִשָנ ּוביִׁשהַה םיִשָנַא לבב ליו :רָבְּדַה ישוירנל
 פס | ןושארֶה שחל דָחֶא םָי

 עושי יֵגְּבִמ תִֹיְרְכָנ םיִשָנ ּוביִשה רָשַא םיִנָהְּכַה יִנְּבִמ צמר
 םֶדָי ונְּתיַויפ :הָיִלְַּ ביִרָיְ רזעילַאַו הישעמ ויָחָאְו קֶדָצּויְּב
 יִנָנִח רַמֲא יֵנְּבַמּו :םֶתָמְׁשַא-לע ןאצ-ליִא םיִמָשַאְו םָהיִשְנ איִצְוהֶל
 :הָיַזָעְו לאחיו הּיְעַמׁשּו הָּיְלֲאְו הישעמ םֶרָח יֵנְּבִמּוצ: :הידֹבוּו
 הלאו דָבזֹוי לֵאָנתְנ לאעֶמְׁשִי הישעמ יניעוילֶא רּוחְשַפ יָנֵּבִמּו>>

 הָּוהְי הָחַתּפ 'יאָמיִלק אה יהיו יִעְמִׁשְו רכז ילו
 יביִשיְלֶא םיִרְרְשְמַהְְִמּו4 :רֶזָעיִלָאְו
 6 16 69,2 ןָל"ַו | 7 mit MSS "ב: g = prb exc nom mens| וֵלְפָכְּכ) | 16
 4MSS 6 9,5 8 חל | 2 *16 0 ְךרָבְדְּכ | *ל 1 6 ץaז8 ונילע ךרבדכ ןכ |

(cf &L et SBS)14 * גז ֹוניֵרֲעְּב | 5ל 16 255 ץפמ רָכְּרַה לע || 6 *1 6 6 6  
 ול לּדְבַיַ 1 51 שרד ל | :7 1 'אָה | :9 קזק5 םֶמָׁשַאַו | 20 93155 3 הירכזו | .

b-b + add, cf Neh 8,7; ro,11 | 24 * ins 6 6 9,24 677 TSN.6 הָיְלְקּו | | |  Var23°  



 רפס
 הימחנ

  Esra IO0,25—Neh 6הימחנ -- ארזע 1200

 :יִּואְו םֶלָטְו 'םֶלָש םיִרעָשַהְְזִמּ
 רוְעְלֶאְו ןְמיִמּו ּהָיכְלַמו הָּיַוְיְו הָיָמַר שערפ ינְּבִמ לֵאָרְׂשִימו5

 תֹומָריִו יּדָבַעְ לֵאיחיִו ק ּהָיְרַכְז הָיִנִּתִמ םָליֵע ִנָּבַמְ :הָיָנְבּו היִּכְלַמּ
 דָבַזְו תומָריְו הָיְנִּתִמ ביִׁשְְלָא ינעּולֲא אּותַז יָנְּבמּו7 :הילֲאו
 33 יָנְּבְמּופ :יִלְתַע יבז הָיִגַנִח ןְנֶחוהְי יִבּב יִנָבָמְו :אָזיִזעֶו
 בָאומ תַתַּפ ינְּבִמּו :יתומְר ילֲאׁשּו בש .*תידעו ןּולמ םלָשִמ
 יִנָבּוי :הָשַנִמּ יוּנַבּו לאב הָיְגִּתִמ הישעמ הָיְנְּב לָלְבּו אָנְדַע
 :היִרמש ףולמ ןָמיִגּב< :ןועְמש הִיִעַמְׁ היכל היִׁשִי רֶזעיִלא םֶרָח
 יִנְּבִמצ :יִעָמְש הָשַנְמ יִמְרְי טלֿפיִלָא דָבְז הָּתַּתַמ ינָּתַמ םֵׁשָח יֵנְּבמ3
 תוָמָרַמ הנ : יהוְלּכ הָיְדִב הֶיְנְבפ :לָאֿואְו םרמע ידע יִנָב
 הָיָמְלׁשופ :'יעְמְׁש יוגב יב ושי יִנָּתִמ הָיְנַּתַמז :ביִׁשיְלָא
 :הֶיְרמְׁ והימלשו לארזעוי :ירש יִשְש יבְֹנְכמּפ :הָיִדִעַו ןָתָנְו
 לי אָניִבְז יד הָיְתִּתִמ לָאיִעְי ובָנ יֵנְּבִמּ :ףסוי הָיְרִמִא לש
 םיִשָנ םֶהְמ שי תיְרְכְנ םיִשָנ יאש הָלָא-לְבו4 :הֶיִנְּב לָאז
 ּפ ;יִנּב ומיִׂשי

 תנָש ולְסַּכי'שֶדְתְב יהיו יהָיִלַכַחְרּב .הָיִמָחְנ יִרָבּדי 1
 אּוה יִחַאַמ דָחֶא יִנָצַח אביו* :הָריִּבַה ןשושב יִתיִיָה ינַאְו םיִלָשע
 "מ ורָאְשנְ"רֶשַא הַמיִלּפַה םיִדּוהְיַה-לֲ םֶלָאְשָאְו הָדּוהיִמ םיִׁשְנֲאו

 ִבָשַהְִמ ראש רֶׁשֲא םיְָֹׁשּנַה יל למאי :םֶלָשִַּלְו יִבָשה
 היָרְעַׁשּו תָצְרֹפִמ םַלָשּורִי תָמּוחְ הָּפְֶחְבּו הָלְנ הָעְרְּב הָניִדְמִּב בש
 הָכְבִאְ יִּתְבָשי הלאה םיִברהתֶא עמ יהיו :שאב ּוְתַצְנ

 סת תיִרְבַה רמש אָרּונַהְ לחנה לאה םִיַמְׁשַה יהלֲא הוה אנא

 תוחתפ יגיעו יתָבְׁשְק-נְָא אנ יִקְת :ויָתֹוצמ יִרָמשלּ ויבא
 םָמֹוי םויה ְּךגָפִל לֵלּפְתַמ יכנֲא רֶׁשֲא בע תָלְפְּתילֲא עָמָשל
 24 ° Hill םֶלָש | 25 6 9,26 om, 67 Mixaiac, quod 610 pr היכלמו 1° |

MS 3 ny] | > sic Oce, Or*יִקְּ | 29 + 1115 3 יִכָּב | ל  Le28 6" 9,29  
mlt MSSלאש, 6 9,30 לֶאהַשַע 9 תומר 6 0 00 | 31 1 6  Orלֶאָשי  

crrp || 36 crrp ||6 65 9,34 0 לָאויְ | 35 9 ו יהולְּכ  prpsיִנָּבִמּו | 34  Vrs 

 37 0 ישעיו crrp | 38 *° ₪ 1 6 6 9,34 68 יונב יִנָּבִמּו | ל 1oMSS יעמש] |
 40 GBA 34 רווע יֵנְּבִמּו (8 'במ) | 43 * 115 8 רֶכְז | ל 0 ידי | 10

In libro Neh6 6 9,36 'בו םיִשָנ םֶהַמ וחְלָשיו | כ 1, 1  crrp; prpsואָשָנ | =  
(GBA, non 65) ubique 6* = 5050 a, 6 = Egdp 8 |*GXxeAkaa | ?% Var 

 ׁשרֲחְּב יהיו | 5 1 רָמָחַהְו | 6 <* קז תבָשק ףיִנְֶא הָנייֵהּת



1,7—2,10 . NEHEMIA 1201 

 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיִגְּב תואָטַח"לע הּדוְתִמּו ְּךיָרְבע לֶאָרְׂשִי יגְּב"לַע הֶלַָלְ
 ּנְרַמְׁשאָלְוְךַל ונְלְבָח לְבֲחיל :ּונאָטֶח יִבָא-תיִבּו יִנַאְו ךָל ּונאָטַח
 הָשמתֶא תיִנַצ רֶשֲא םיִטּפְׁשִּמַה" תֶאְו םיִקְחה"תֶאְו תֹוָצָּמַה-תֶא

 םַתַא רֶמאָל רע הָׁשֹמ"תֶא ָתצ רֶׁשֲא רֶבְדַהתֶא אָניִרְכז* דב
 יִתָצַמ םֶּתְרַמְשּו יִלֶא םָּתְבַׁשְופ :םיִמַעָּב םֶכְתֶא ץיֶּפֶא יֹגא ּולָעְמִת
 םֵצְּבִקַא םָׁשִמ םִיַמׁשַה הָצְקִּב םֶכֲחַּרַנ הָיְהָי-םֲא םָתֹא םֶתיֵׂשֲעַ
 םֶהְו :םש יִמָש-תֶא ןְכׁשְל יִּתְרחְּב רֶׁשֲא םוקֶּמַהדלֶא םיִתאיִבֲהְו
 אָּנֲאיי :הָקְזַחַה ָּךָנְבּו לונה ךחְכְּב ָתיִדְּפ רשא מו ְּיָרְבע
 ךיְְבַע תֶלְפְּתלֶאְו ףּדְבע תַּפְּתִדלֶא יתָבָשָקְֶנְא אָנ יִהְתז ינדא
 םיִמָחְרְ ּוהְגְתּו םויַה ּדְבעְל אָגדהַהיִלְצַהְו ךִמָש-תֶא הָאְרילםיִצפֲחְה
 ויק: 5 סם למל הָהָׁשֹמ יִתיִיָה ינאָו הָּזַה שיִאָה יֵנְפִל
 אָשֶאְו "ויִנָפְל ןיי ְּךֵלַמַה אָּתְסְׁשְחַּתרַאְל םיִרָשע תנש ןסיִנ שֶדְַּ
 ךלָמַה 0 מאיו: :יויִנָפְל עָר יִתִנָה"אָלְו לטל הָנִּתֶאְו תא

 אַריִאְו בל עֶר םָאדיִּ הז ןיא הלוח ָּךְניִא הָּתַאְו םיִעְר ךינָּפּו עּוד
mhיִנָפ וערידאל ַעּודַמ הָיַחִי םָלֹועְל ֶכָמַה למל רָמאְוי :דאָמ  

 רמי :ְׁשֲאְב ָלָּכֲא ָהיֵרְעְׁשּו הָבְרֲח יִתַבַא תוָרְבְקתיַּב ריִעָה רֶׁשֲא
 פ :םִיָמָשַה יהלֶאלֶא לֶלָּפתֶאְ שָקַבְמ הָּתַא הָּז"הַמ"לַע מַה יָל

 רש יגל הרבע .בטיודסאו בוט ךָלֶמַה"לע-םא ךלָמל רֶמאָ
 יל מאי :הָנְְבָאְו יִתְבַא תָרְבַק ריָעלֶא הָרּוהְילֶא יִנְחָלְשַת
 בּושָּת יִתָמּו ךכלַהְמ הָיָהְי יִתָמְידע ולָצֶא תֶבָשּויילְנַשהְו ּךָלֶמַה
 -םִא למל רמּואָנז :ןָמָז ול הָנְּתֶאְנ יִנַחְלְשיַ ֶלָפַהְיִנְפְל בָטיינ
 יִנּוריִבַעְ רֶׁשֲא רֶהָּנַה רבע תווֲחּפ-לע ל תורָנִא בוט ךלמַה"לע

 תִיַַל רשא הָריִּבַה ירעש-תא תורקל ody‘ ולוי רֶשֲא דלל
 יֵהלֲאדִּכ למה יִלןַּתִיַו ויִלֶא אֹובֲארַׁשַא תיל ריִעָה תַמּוחְּ
 תַא םָּהְל הָנִּתֶאְו רֶהָּנַה רָבַע תוָחַפדְלֶא אובָאָופ :ילַע הבוטה

 עשני ם :םיִשְַפּו לח ירש לה יִמַע חלשינ ךלמה תורגא
 -רֶׁשֲא הָלֹדְג הָעְר םָהָל עֶנ ינמַעָה דָבֲעָה הָיְבּוטְו ינרחה טְלבנס
 :לֵאָרְׂשִי יגל הָבּוט ׁשּקבִל םֶדֶא אָּב

 7 ** זק ּונְלְּבָח לָּבַח טז ּונְלּוע לוע | 8 ins ante 'ת 6 64{ םָא |"זז **
 צ 6 | 0ק 2, 1 *316 GPAW ינָפְל ןייו | ל קז םיִנָפְל | 6 6% תַבָשויַה
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 1202 הימחנ 3,8—2,11

 הָליֹל וםּוָקָאְוי :הָשלָש םיִמָי םַׁשייֵהֲאָו םֶלָשּורִילֶא אוָבָאְו יי
 יִּבְלדלֶא ןֵתֹנ יַהלֲא יהַמ םדָאְל יִתָרַַהאָלְו ל יִמע טעֶמּוםיִׁשנַאו יָנָא
 בכר יִנא רֶׁשֲא הָמַהְּבַהְדִמִא יִּ יִמַע ןיִא ּהָמַהְבּו םֶלָשּוְךיִל תושעל
 רעֶׁש-לָאְ ןִַתַה ןיע ינָּפדלֶאְו הָלֵיַל איֿנַה-רַעַׁשְב הָאְצֲאְוו :ּהָּב
 היִרָעָשּו 'םיִעּורּפ ומֲהיײרַׁשֲא לש יתָמֹוחְּב רש יֵהֲאָו תשא

 הָמּוחְּ רבש יִהָאְ הלל לחגב הלע יהא יִּתְחַת רבעל המה

 הָנָא ועדי אל םיננְסַהיֿ :בּשָאְ אָיָגַה רַעָשְּב אֹוָבֲאְו בוש

 םיאר םּתַא הלא רֶמֹואָניז יתרה 0 ןיירע הָכאלמה הע
 שאב ּותְצַנ ָהיֵרְעְשּו הָבְרֲח םלָׁשּורְו רשא ּהָב ּונֲהנֲא רשא הערה
 םֶהָכ דינא :הָּפְרָח דע הָיָהְנְאלְו םלָשּורִי תמּוח-תֶא הָנְבְנְו ול
 יִלרַמָא רשא ּךֶלַמַה יֵרְבִּדיףַאְו יִלָע הָבּוט איִה"רָׁשֲא יֵהלֲא ךִייתֶא
 ׁטלבנס עמשיויפ ₪ :הָבֹוטל םַהיֵדי ּוקּזַחִיַו ּוניִנְבּו םּוקָנ ּורָמאיו

 ניל דבי ּונָכ ּוגַעְלִנ יֵבְרעֶה םֶשָנְו ינומעָה דָבֲעָהו הָיִבְטְו יִנרְחַה
 :םיִדְרֹמ םֶּתִא ְּךֶלַּמַה לעַה םישע םָּתַא רֶׁשֲא הָּזַה רַבְּרַהזהַמ ּורָמאיו

 ּונְל ַהיֵלְצַ אּוה םִיַמְׁשַה יִהלֶא םָהְל רַמּואְו רָבְּד םָתא ביִׁשֲאְו>ס
 :םָלׁשויִּב ןרָּכַדְו הָקַדִצ ו קלח- ןיִא םֶכָלְו ּונינְבּו םּוקנ ויָדְבַע ּונֲחַנֲאו

 רַעָשתֶא ּונְביַו םיִנֲהְכַה ויחֶאְו לוגַה ןַהֹּכַה ביִשְיְלֶא םקיני 3
 והּושדק הֶאַמַה לּדגִמ"דעֶו ריתֹתָלַּד ודימעיו ּוהושדק הָּמַה ןאצַה

 ב רכז הָנְב לעור יג ּונְב "לוי :לֶאְנֲח לָנמ רע
 ּודימעיו והורק הָּמַה הָאְנְסַה יב ּונָּב םיִנַָּה רעָש תֶאְו :יֶרְמַא
 -ןֶּב הָירּואְְֶּב תּומְרְמ קיֹוֲחַה םֶדָי"לֲעְו* :ּויָחיִרְּו וָלּועְנַמ ויְתֹתָלּד
 םדיזלעְו לֶאְבְזיִשְמְךֶּב הָיְכְְבְרְּב םֶלָשְמ קיֹוֲחָה םֶדָילַעְו ץוקה
 -אל םֶהיִריְּדִאְ םיִעּוקְּתַה ּוקיִזָחַה םֶרילֲעְו :אָנעּב"ןְּב קוָדָצ קיֹוֲחַה
 עֶדָיֹוי ּוקיֹוֲחָה הָנָׁשְיַה רַעַׁש תאו :םָהיִנדַ תַדֹבעּב םֶרוצ ּואיִבַה
 ויָלְעְנַמו ויָתֹתָלּב י ּודיִמְעַיַו והּורק הָּמֵה הֶידֹוְּב"ְּ םִלָׁשמּו ַַטָּפ"ְּב
 יׁשְנַא יתֹנְרַפַה ןּורְיְו יֵנעְבָנַה היטלמ קיִזֲחָה םי"לֲעְוז :ויַחיְרְבּ
 לָאיְִע קיֹוֲחֲה וייל רָהְּנַה רבע תַחַּפ אְַׂכְל הַּפֹצִּמַהְו ןֹועְבְנ

 ז2 Var הַמ םדאל || 13 * תספמ MSS 69 תמוחב || 5-ל א D fit proיִצָרֹפְמַה,
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5 NEHEMIA 1203 

 ּובְזעַיו םיִחְקרַהְְְּב הָנְגנֲח קיֹוֲחֲה יָדָילַעְו יםיּפְרֹוצ "הָיַהְרַחְְּב
 רש רוח ןֶב הֶנָפְר קיזחה םַדָידלַעְוי :הָבֲחְרַה הָמּוחַה דע םלָשּורְי

 תיכננו ףָמֲּחב הְִָי קינַחַה םֶרלעְיי שרי ל צח
 הָיְְלַמ קיזָחָה תיִנׁש הָּומיי ּוהָיְנְבְׁשֲחָּב שּוטח קיִזֲחָה ּוָרילֲעְו
 ְָילַעְויי :םיִרּנַּתַה לְֵּגִמ תֶאְו בָאֹומ תֶחַּפְְּב בּושַחְו םִרָחְוָ
 :יָתֹונְבּו אּוָה םָכְשּוְי ּךָלפ יֶנֲח רש שַחּולַהְרְּב םּולש קיֹוַחָה

 :תפָשַה רעש רע .הָמוחּב הָמֶא ולאו ויָחיִרְבּו וילענמ ויָתתַלּ
 םֶרָכַהדתיּב ל רש בֶכְרְְְב הָיּכלמ [ קיִזֲחֲה תֹופְׁשִאָה רעָשו תֶאְוי+
 ןיעָה רעש תַאְו5 :ויָחיִרְבּו ויִלָעְנַמ ויִתתַלַּב דיִמעֶיְו ּונָנַבַי אּוה
 ּּנַלְלטיִו ּונָנְבִי אּוָה הָּפְצָּמַה ךלפ רש חדלו :ןולש קיִזֲחַה
 -ןגְל חַלָשַה תֶכְרְּב תמוח תֶאֹו ויָחיִרְבּו ויִלָעְגִמ ויִּתתְלַּב 'רדיִמַעיְ
 הָיָמֲחְנ קיִזָחֶה ויִרֲחֲאפ :דיִוָּד ריעַמ תודְרויַה תולַעָמַהדַעְ לה
 * ּהָכְרְּבַה דַעְו דיִוָד יהב דננ-רַע רּוצדתיּב 4 יִצֲח רש קבוע

 קיֹוֲחַה .ריִרֲחֲא>י rd ה pais תי הָתַּפ-רַ עוצקמה
 -דַעְו ביילא תיִּב חתַּפִמ תינָש הָּדִמ ץוקַהדןֶּב הָיִרּואְדְִּב תֹוָמַרְמ
 :רָּכַּכַה יִשְנַא םיִגָהְכַה ּוקיִוֲחָה ויִרְחֶאְו> :ביִשְיְלֶא תיִּב תיִלְכַת
 -ןֶב הירזע קיזחה ויָרֲחֶא םֶתיִּב דְגָג בושחו ןַמְיְנּב קיזַחַה וירחא3
 .הָּרִמ רַדְנחְְַּביּוְגַּב קיִזַחַה ויִבַחֶא :וִתיִּב לָצֲא הָיְנַנֲעְְּב היִשעמ
 דָגּנִמ יזּוא"ןָּב לפי :הַָּפַהדדַעְו עוצְקמַהרע היְרֹזַע תיִּבָמ תיִנָש

 הָרְטִמַה רחל רש ןילַעָה למה תִּבִמ אצויה לְנמְַו עוצקמה
 ® 6 Bapaxiov | * prps YT) | ro 1 6 Varהָיַחְרִח,  1 6 mlt MSSל 8
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 4 הימחנ = 6

 דָגָּב דע ילָפְְּב םיִבָשְי יָה םיִניִתְגַהְי=é :שָעְרַפְְֶּב הֶיְִפ 'ויָרְחֶא
 םיִעְקְּפַה .ּוקיִזַחַה ויְרֲחַא*ז :אצויה לְָּנִמַהְו חֶרֶזִמְל םִיַמַה רעש
 ולַעָמְי :לָפָעָה תמוח דַעְו אָצויַה לודֶּנַה לָּדְנִמַה דָנִָמ תיִנַש הִָּמ
 קיזַחַה ּויָרֲחֶא=פ :ֹותיֵּב דָנְנָל ׁשיִא םיִנָחְּכַה ּוקיִּזָחַה םיִסּופַה רעש
 רמש הָיְנַכְׁשְב הָיעַמְׁש קיִזֲחַה ויָרֲחֶאְו ותיִּב דֶגְנ רַּמאְוְּב קוחצ

 ףֶלצְרּב ןִנחְו הומְלׁשְרִב הי קיֲֹחַה "ינאי :תָרזמַה רעש
 :ותָּכְׁשִנ דֶגַנ היְכָרְּבְִּב םִלֵׁשְמ קיֹוֲחַה ויָרֲחֶא 'ינש הָּדמ "ששה
 דָגָב םיִלָכְרָהְו םיִניִתְנַה תב"ע יֿפְרְצַה"ְּב הּיכְלמ קיִוָחַה ירֲחָאי
 ןאצה רַעָשְל הָּנִפַה תָילֲע ןיִבּו* :הָנְּפַה תילע דעו דָקְפִמַה רעש
 ספ םיִלָכְֶהְו םיִּפְרֶצַה ּוקיִזַחַה

 רַחְיַו הָמּוחֲה"תֶא םיִנֹוב ּונָחְנַאיִּכ טָלבְנס עֶמָׁש רָשאּכ יה
 ליַחָו ויָמָא יגְפלורְמאיו'י :םיִוהְיַה-לע גַעְלַיַו הֶּבְרַה סעְכיַו ול
 ּוחְּבְזִיה 'םֲהָל ּובְזעְיַה םיִשע םלָלְמֲאָה םיִדּוהְיַה הָמ ירָמאיו ןוְמְׂש
 :תֹופּורְׂש הָּמֵהְו רַפְעַה תומרעמ םיִגְבֲאָה"תֶא ּחְיַה םויב לכה
 לַעּוׁש הָלַעְידִא םיִנֹוּב םֵה-רְׁשֲא םַּג רַמאיו ּולְצֲא יִנמַעָה היבט 5
 בֵׁשָהו יהב ּוניִיָהְדיִּ וניִהלַא עַמׁש% ם :םֶהיִגְבַא תמוח ץֶרֶפּו
 נע סכְּתלַאְוִ : :יהְיִבְׁש ץֶרָאְּב הָּזַבָל םנְתּו םָׁשאֹר- לא םֶתַּפְרָח
 הָנְבָּנו* :םיִנּוּבַה דָנְנְל ּוסיִעְכַה יִּכ הָחָמִּת-לַא ךיִגָפַלִמ םתאַּטַחְו
 :תושעל םעל בל יִהְיַו ּהָיְצֲח-דֲע הָמֹוחֲה"-לָכ רֶׁשָקְּתַו הָמוחַה-תֶא

 םיִברעֶהְו היבטי יטלכנס עֶמָׁש רֶׁשאכיָהְי 4
 ּולֲחֲהיּכ םלָשּוְרִי "תומחל יהָכּורֲא הָתְלֲע"יִּכ יםיִדּהַׁשַאָהְו םיִנמַעָהְו
 םֶחְלַהְל אוב וֲָּחַי ל רני :דֶאְמ הל חיו םֶתְסהְל יםיִצְרְּפַה

 בפַה ָּ לכ הָּוהְי רמי ּםָהיגְפִמ הְָיַו םָמוי סהילע
 אָל ּוניִלָצ ּוָרְמא :הָמֹוחְּב תֹונְבִל לכּונ אָל ּונְחַנֲאְו הברה רָפְעָהְ
 -תֶא ּוגְתְּבְשַהְו םּונְגרהְו םָכּוּתלֶא אּובְנ"רְׁשֲא דע ּואְרִי אָלְו ּועָד
 ּונָ ּורָמאָיַו םֶלְֶא םיִבׁשְיַה םיִדּוהיַה ּואָּב"רָׁשַאַּכ יִהְיו :הָכאָלְּמַה

 | ויָרָמִא  dl | 26 ** prb add | 30 *lc Q Vrsכצט : < |  ins ₪ pinaל 25

5 dub | 5 Seb תינׁש 1 בז * cf v 30° | ל prps םיִפְרצַהְִּב | 34 *" aliter | 
5 pקזs רמאל || * קק םיהלאל || 36 * 6 הזובל | 5 r9MSS םיבש || 37 sic 
Occ et Q9, KO -b | 38 18MSS 39 Dy_ | Cp 4, 1% 64 2,10, id postea| 
» 65 om | > 65% אָה' | % 15155 Vrs .תַמֹחְל | * טז םיִצָרַּפַה | 2 קזק הל 
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 תֹויְּתְחַּתַמידיִמֲעֲאְוז :ּוניִלָעּובּושְּתדרָשַא תֹומְקמַהלָּכִמ םיִמָעְּפ רֶׂשֲע
 תֹוחָּפְׁשַמְל םָעָה-תֶא דיַמֲעֶאְו *םייִחֲחָצַכ הָמֹוחְל יִרחֶאְמ םוקֶמל
 םיָרֹחַה"לֶא רַמאָו םּוקָאְנ יאָרָאְו :םֶהיִתְתִשַקְו םֶהיִַחְמְר םֶהיִתְבְרַחְדָע
 לחְַּה ירַא-תֶא םָהיֵנּפִמ ּואְריִּת-לַא םַעָה רָתילָאְו םיִננְּסַה-לֶאְ
 :םֶכיֵּתָבּו םֶכיִשְנ םֶכיִתְנְבּו םֶביִנָּב םכיִחַאלַע ומַחלְְ ּורכְז אָרוּנַהְו

 -תֶא םיִהלֶאָ רפי וגל עני וניו עָמְש רֶׁשֲאַכ יאו ס
 םִּחַהְוִמ ויָהְיויפ :וְּכאַלְמְדלֶא שיִא הָמּוחַהְלֶא ּנְָּכ בוָׁשַגו םֶתְצַע
 יםיִּנְגֶמַה יםיִחָמְרָהְו םיִקיִזֲחַמ םיָצָחְו הָכאָלֶּמַּב םישע יֵרְעָנ יִצָח אּוהַה
 םיִנּּבַהייי :הָדּוהְי תִּבלָּכ יֵרֲחַא םיִרָשַהְו םיִניִרָשַהְו תוָתְשָקַהְ
 תַחֶאְו הָכאָלֶּמַב הֶׂשֹע ּודָי תַתַֹאְּב 'םיִשְמְע לֶבָּפַּכ םיִאְׂשְנַהְו יהָמֹוחַּב
 םיִנּובּו ויְנְתָמ-לע םיִרּוסַא ּוֵּבְרַח שיִא םיִנוּבָהְוי> :חַלָשַה תֶקָזִחַמ
 רֶתָי"לֶאְו םיִנָנְסַה-לָאְו םיִרחַהדלֶא רַמֹאָויצ :יִלְֲא רֶפּושַּב עָקּתַהְו
 םיקוחר הָמוחַהלַע םיִדָרְפָנ ּנְחֹנַאְו הָבָחְרּו הָּבְרַה הָכאָלְמַה םָעָה
 ּוצְבְקִּת הָמָש רֶפּושַה לּוק"תֶא ועָמשִּת רֶׁשֲא םוקמְּב< :ויָחָאַמ שיא
 םיִקיִזֲחַמ םִיָצָחְו הָכאָלֶמַּב םישע ּונְחַנֲאַוַפ :ּונל םֶחַלִ וניִהלֲא וניל

 איִהַה תַעָּב םני ּםיִבְכוּכַה תאָצ דע רַחָשַה תולעמ םיִחָמְרְּב

 הלילה וניו םלָּורו וב וניל ולעגְו שיא םֶעל יּתְרמֶא
 רָמְשָמַה יִשְנִאְו יִרָעְּו יִחאְו יִנֲא ןיאָויז :הָכאָלְמ םִּיַהְו רָמָשַמ
 :'םִיָמַה יִחָלַש שיא ּוניָָנְּב םיִטְשְפ ּונְחְנַאְרִיִא יִרָחֶא רֶׁשֲא

 ׁשיְו :םיִדּוהְיַה םָהיֵחֲא-לֶא הָנֹודְנ םֶהיִשְנּו םַעָה תקע יִהְּתַני 5
 :הָיחְנְו הָלְכאָנְו גד הָחְקִנְוםיָּבר ונָחְנא ּוניָתְֹבּו וניִגְּב םיִוְמָא רשא
 הָחְקְִו םיִבְרַע ּונחְנַא ּוניִּתְבּו ּוניִמְרכּו וניִתְדָש םיִרְמְָא רֶׁשֲא שו
 ּוניָתֹדְׂשי ָלֶמַה תֶהַמְל ףֶסָכ ּונינְל םיִלְמֲא רֶׁשֲא שי :בַעְרְּב ןֶגָ
 ּונְחנֲא הָּנַהְו ּוניִנָּב םֶהיִנְבַּכ ּונְרָשַּב ּוניַחַא רָשְבַּכ הָּתַעְופ ּוניִמְרְכּ
 -ןיאו תושָּבְכְ ּוניִתְנָּבִמ שו םיִדבעל ניִתנְּב"תֶאְו ּוניִנָּבדתֶא םיִשָבָב
 רשאּכ דאְמ יל רַחיַ :יםיִרֲחַאַל ּוניִמְרְכּו ונַתֶשּו נד לֵאָל
 הָביִרָאְו יל יב למוד :הָלָאָה םיִרְבְּדַה תֶאְו םֶתְקַעַז-תֶא יִּתְעַמָׁש

K.0 םיִחיִחְַּּב,  > | bb dub7 * 6 ודָמעִיַו |  | frt 6 GBA ins 3b6  
 םייָח--; dub (prps םיִחיִרֵצַּב) | 8 ft ins םֶתֶאְרִי | 9 QA | זס 1 ֹרָה | ג
 ּמַהְו | rr ** frt trsp ad fin v זס | ל prps םיִׁשְמֲח | 16 nonn MSS רמשמל
 et הכאלמל | | :7 *> Vrs | * prps וניִמיִב טז ודָיְב, 67 ּוחְלָש רֶׁשֲא ׁשיִאְו

pr al i 5 * mlt5,21םיִבְרע | 4  Cpםִיָּמַה"לֲא ּוחְלָשְו ׁשיִא םִיַּמַהְלע |  
Mss ּוניִדָי |  frt 6 SAL Dלחר =. 
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 םָּתַא ויָחְאְּבשיִא אָשַמ םָּהְל הָרְמאְו םיִנָנּסַה- תֶאְו םיִרחַה-תֶא
 דתֶא ונינק ּונֶחְנַא םֶהְל הָרְמאְול :הָלודְג הָלַהְק םהילע תאו םיאָשנ
 -תֶא ּוָרְכְמִּת םָּתַאזםַנְו ּונָב יֵדְּכ םיונל םיִרָּכְמִּנַה םילוהיה ּוניַחַא
 בומדאל רמאףןפ :רֶבָּד ואצַמ אָלְו ושירחיו ּונָלּורְּכִמְנְו םֶכיֵחַא
 םִיֹנַה תַּפְרַחַמ ּוכלּת ּניִהְלֶא תַאְרִיַּב אולה םישע | םּתַא-רֶׁשֲא רֶבּדַה
 אָנהְבְזענ ןגדו ףָסַּכ םֶהְּב םישנ יִרְעְבּו יֵחַא יִנֲא-םנופ :ּּניִבְיוא
 יםָהיִתְיַז םֶהיִמְרַּ םֶהיֵתְרְׂש םויַהָּ םָמְל אָנ בישֶה 1 :הָּזַה אָשַמַהתֶא
 םישנ םָּתַא רֶׁשֲא רֶהְצִיהְו :שוריתה ןגְדהו ףָסָּכַה תאמו םֶהיִתְבּ
 רמוא התא רשאּכ השענ ןַּכ שקַבְנ אָל םֶהָמּו ביִשָנ ּורְמאיו = :םָהְּב

 יִנָָמנ < :הֶזַה רֶבְִּכ תֹוֵשֲעַל םָעיִּבָשַאְו םיִנְּכַהתֶא ָרקֶאְו
 םיקידאל רֶׁשֲא שיִאָהְלָּכתֶא םיִהלֲאָה רעני הָכָּכ הָרַמְאְנ יִּתְרַעְנ
 א וֹרמאַו קרו רּועְנ הָיִהִי הָכָכְו ועיִניִמו ותיִּבמ הוה רָבְּדַהְַתֶא

 ם< ם הוה רָבְּדִּכ םעָה שעיו הָוהְיתֶא ולה ןֿמָא למק
 דַעְו םיִרָשָע תָגָשַמ הָדּוהְי ץֶרֶאַּב םֶחַּפ תֹויְהְל יתֹוא הָּוצְדרָשַא וםוימ
 יִנַא הָרָׂשְע םיִּתְש םיִנְׁש ךְלמַה אְּתסׁשִחַּתְרַאְל םיָתְשּ םיִשלֶש תַנְׁש
 יֹנפְלירׁשַא םיִנׁשאָרָה תוחַּפַהו :יְִּלְכֲא אל הָחָּפַה םֶחל יַחֲאְו
 םיִעְּבְרַא םיִלְקְש"ףַסָּכ ל רַחַא ו םֶחָלְּב םֶהַמ ּוחְקיו םֵעָה"לע ּודיִּבְכָה
 :םיִהְלֶא תֶארְי יִנָּפִמ ןַכ יִתיׂשֲעדאְל יִנָאְו םעָה-לַע וטלש םָהיִרְענ םג
 ובעבר ּונינק אל הָרָשְו יִּתְקֹוֲחָה תאזה הָמּוחַה תֶכאָלְמְּב גו
 םיִׁשֲמֲחַ הֶאַמ םיִנָנְּסַהְו םיִדּוהיַהְו י :הָכאָלְּמַה-לע םש םיצּובק
 שאו 18 :יִנָחְלָשלַע וניִתְביִבְסְ"רָשַא םִיוגַהְְוִמ ונילַא םיִאְּבַהְו שיא
 -ושענ םיִרָפַצְו תורָרְּבשש 8 דָחֶא רוש דַחֶא םּוי הָשענ הָיָה
 יִּתְׁשקְב אָל הָחַּפַה םָחָל הו"םְעְו הְֵּרַהְל ןוידלכּב םיִמָי תָרָשַע ןיִבּ ל
 -רֶׁשֲא לכ .הָבוטל י יֵהלֲא יל"הְרְכְז פ :הְּדַה םעָה-לַע הרבעה הָדָבְבדיִּ

 פ  :הֶזַה םעָהֹלֲע יִתיִשָע
 רֶתּויִבְרעָה םֶשָגְלּו 'הָיבוטְו טקבְנסְל עמשנ ירשאכ יָה 6

 תַעָהְדע םג ץֶרֶפ ּהָּב רתֹוגיאָלְו הָמּוחַהתֶא יִתיִנָב יִּכ ּוניִּבָיִא
 ילא םָׁשָנְו טֶלַבְנִס חלְׁשיו* :םיִרָעשַב יִּתְרַמַעהְדאל תֹותָלָּר איהַה

 7 16 0 םיִשנ, א םיִאְשנ | ף 16 0 רַמאָו | זז * Vass 'ו | * 1 תאָשַמּו |
 < ®var 'ַהְו | 13 טפט רעני | 14 1 < 69 םֶתְחַּפ | 15 1 6 9 דָחֶא םויָל | 16 ו
 6 51155 Vrs ִתיִנָק | 18 == 21155 ןיידלבנ, 6 41 דלֶכְּב | 0 6 םעל |

 Cp6,1° Hill רעב | * ג 6 23155 היבט.
 א וו
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 םיִבְׁשִח הָּמַהְו ונוא תעקַבְּב םיִרְפְכַּב וָּדְחִי הָדעְּונְו הָכְל רֹמאָל
 הָלֹודְג הָכאָלִמ רמאל ֿםיִכָאְלַמ םהילע הַתְלַׁשֲאְוו :הָעְ יל .תושַעְל
 הָּפְרַא רֶׁשֲאּכ הָכאָלְּמַה תַּבְׁשִת הָמָל תדר לכּוא אלו השע יִנַא
 ביִשֶאְו םיִמָעְּפ עֶּבְרַא הָּזַה רֶבַּכ ילא וחְלשיו+ :םֶכיִלא יִּתְדַרָיְו
 תיִׁשיִמֲח םעפ הזה בכ טֿלבְגס ֵלֲא חלשיו* :הָּוה רָבּדִכ םָתֹוא
 ָמְׁשנְו עֶמְׁשִנ סָיוַּב ּהָּב יות :ָיְּב הָחּותְּפ תֶרֹּנֲאָו וךענ"תֶא
 הָמֹּוחַה הָנֹּוב הָּתַא ןּלע דורֶמְל םיִבָשְח םיִדּוהְיַהְו הָּתַא רַמא
 ּתְדְמַעַה םיִאיִבְניםַנְוז :"הֶלֶאָה םיִרָבְַּכ ךלַמְל הל הָוה הָּתַאְ
 םיִרְבְּדִּכְךְלַמַל עמְׁשִי הָּתַעְו הָדּוהיִּב דלמ רמאל םֶלָשּויב ךילע ארקל
 הָיָהְנ אָל רמאל ויָלָא הָחְלְשַאְ :ודחי הָצעּונְו הכל הָּתַעְו הָלֲאָה
 םֶלכ יִּכפ :םאָדּוב הָּתַא בל יִכ רמוא הֶּתִא רֶׁשֲא הָלאָה םיִרָבְּרַכ
 יהָּתְעְו הָשָעַת אָלְו הָכאלַּמַהומ םֶהיֵדְי ּוּפְרִי רמאל ּונָתֹוא םיִאָריַמ
 -ןְּב היל" הָיִעַמָש תיִּב יִתאָּב .יִנָאָו ;ּיָדָיתֶא יקח
 לכי ותא םיִהלֲאָה תיֵב"לֲא עו רמו רּוצְע אּוָהְו לָאְבַטיִהְמ
 דגל םיִאְּב הללו ךֹגְרֶהְל םיִאְב יב לֶכיֵהַה תּותְלּד הרס
 יֵחְו לָכיַהַהְלֶא אְבְידרָשַא יִנוָמָּכ יִמּו חָרְבִי יִנֹומְּכ שיִאַה הָרָמָאְוי
 יל רָּבְּד הָאּובְַּה יִּכ וָחְלֶש םיִהְלֶאאל הָּנַהְו הֶריִּכַאְו + :אוָבָא אל
 כ הֶׂשֲעֲאְו אָריִא ןעמל יאוה רּוכָש ְעֶמְלי :ורְכְׂ טלבְגַסו הָיְבּוטו
 לא הבז ס | יִנּופְָחְ 2 עֶר םֶשְל הל הָיִהְ ית

 יכל הָמּוחַה םׁשתוי :יִתֹוא םיִאריִמ יָה רש םואיִבְנַה
 רָשַאּכ יהְי5  ס  :םֹו םִוָנָשּו םישְמָחְל לּולֶאְל הָׁשמֲחַו
 דִאָמ ּולְּפִיַו ּוניֵתֹביִבְס רֶׁשֲא םיַּהְלְּכ וארו ּוניִביואדלָּכ ּועָמְש
 וגל :תאּוַה הָכאָלמַה הָתְׂשעַ ּוניִהלֲא תֶאַמ יִּב ּועָדִיו םָהיֵניֵעְּב
 רָשַאְ הָיְבּוטלַע תֹוכְלוִה םֶהיִתְרנֲא הָדּוהְי ירח םיֿבְרַמ םֵהָה םיָמָיַּב
 ןְתָחיִּכ 5 הָעּובש לעב הָלּוהיִּ םיִּבְריִכ :םֶהילֲא תואָּב .היבּוטל
 :הָיְכְרְּב ןִּב םָלְׁשִמ"תַּביתֶא חקל ונְּב גוי חַרָאדְְב הינכשל אּוה
 הש תוָרָגא ל םיִאיִצֹומ ּויָה יֵרָבְדּו יִנָּפְל םיִרָמֲא ּונָה ויתבּוט םג 9

 5 הינאָרל הנ
 2 *sic Occ et KO, Q7 םיִרָפָּכַּב | 3 103155 32 הָּפְרַא | 6 * 6°! בּותָכְוְ
 55 6541 ן.8 0 םֶדוב, א םָאְדֹוב | 9 * גזל הָּתַאְו | * 69984 קּחַא, ו 4 |

 5 ®Var ידי | 13 ** dl | 16 7MSS וארייו | זס 65** תורגא).
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 soa קי ו דיִמַעָאְו הָמּוחַה הָתְנְבְנ רָשַאּכ יהיו י ל

 םַעְָ ל מילי תַבֲחַר ריֿעָהְ = | תב דג שיאו מש
 -תֶא הָצַּבְקֶאְו יִּבְל"לֶא יֵהלֲא ןתינ 5 :םִיּונְּב םיִּתָּב ןיִאְו ּהָבֹותְּב טעֶמ
 שחיה רַפס אָצְמָאְו ׁׂשָחיְתַהְל םָעָה-תֶאְו םיִנָנְּסַה תֶאְ םיִרחה

 ם = וְּבבּותָכ אָצְמָאְו יהָנּושאַרְב םלועָה
 רֵצָנְדכּובְנ הָלְנֶה רֶׁשֲא הָלַה יֵבׁשִמ םיִלֹעָה הָניִדְמַה יְְּב הלא

 -םע םיִאְּבַה :יִריִעָל שיא הָדּוהיִלְו םֶלְשּוְִיל ּובּושִיַו ילָבְּב ְּלְמ
 תֶרֶפְסִמ ןָשָלּב יִכְֵּרִמ יִנָמֲחּג הָיְמַעַר הָיִרזע הָיְמָחְנ עושי לָבּבְרְז
 'הָנעַּב "םּוחְנ ָנְנַּב

 םיעְבְׁשְו האמ םיפְלַא שערפ יג ם :לֶאָרְׂשִי םע יׁשְנֲא רֿפְסִמ
 גבס ם :םִיָנְׁשּו םִעְבׁש תֹואַמ שֶלֶש הָיְמפְׁש גְּבִפ ס :םנׁש
 עּושָי יִנְבְל באומ תַחַפיַנְּבִיי ם :םִיָנְׁשּו םיִׁשָמֲח תֹוִאַמ ששי חַרֶא
 ףֶלַא םָלֵע ינְּבי ם ::רָׂשָע הָנֹמׁש תֹוִאֹמ הָנֹמְּׁו םיפְלַא בָאֹוְי
 םיעְּבְרַא תֹואַמ הָגֹמְׁשי אּותז ןנְּביי ס :הָעְְּרַאָו םיִשָמַח םיָתאָמ
 שש* *יּונָב יִנְּביפ חם :םיִׁשְׁשְו תֹוֲאַמ עבש יִכז יִנָּבי :יהָשָמַחו
 םיִרׂשֲ תֹואַמ שש" ייִבָב נב מ :יהָנמְׁשּו םיִעָּבְרַא תואָמ
 :'םינָשּו םיִרָשָע תֹואַמ שלש םִיַפְלַא דנוַע יִנְבַ סם :יהְנֹמְׁשּו

 ביבי  פ  יהְָבָשְו םיעש תואמ שש" םקנֲָא ני 5
 םיִׁשְמֲח תוֶאְמ ששי ןיִדָע יִנְּבִ* הם  יהָעְבָשְו םיִשָש םִיַפְלַא
 יִנָּב> ס :הָנמָשּ םיִעָשְּת הָיקַחְל רֶטָאיִנְּבי ם  יהָשְמָחו
 תֹואָמ שֶלָש" יִצַב ינּביג אם :יהָנֹמְׁשּו םיִָשָע תֹוִאָמ ׁשְלְׁשי םֶשֶח
 ינְךפ ם :רָׂשְע םיִנָש הֶאַמ ףִרֶח ינְּצ סם :'הָעְּברַאְו םיִרָשְע

 Cp7,r=frradd | 3 516 0 רָמא] | T  prpsמY םחַה דע גטז דעו
add | 6 Esr 2ס+דַמַעַהְו | 5 **  Occ,דַמע אּוה | < קזק< 6 ₪5** ּוזַחֶאִיְו | 6  

  6 ₪ 2 | 5 61 5 2 | 0 1ל |  6 57+ 327 <4₪ | 7 cfad Esi2zs)זז =)
 [ ** 6] 5 6 ] 13 "6115 8 || 15 “sic Occ, KF, QJ 6 ₪ roזצ | ₪5
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 םיִנֹמְׁש הָאַמ הָפְֹנּו םָחָלדתיִב יִשְכַא' ס :הָׁשַמֲחַו םיִעָשִּת ןועְבְנ
 ישְבַא* סם ֹוהָנֹמְׁשּו םיִרָשָע הָאֹמ תֹותָנֲע יִשְכַאַד חם :'הָנמְׁשּו
 הָריִפְּכ יםיִרָעְו תירק יִׁשְנַאפ סם ::םָנׁשּו םיִעָּבְרַא יתָוָמְזעתיִב
 עבָנְו הָמְרֶה ישְנַאפ ס  :הָשלֶשּו םיִעָּבְרַא תּואמ עבְׁש תֹוהַאָבּו
 :םִָנְׁשּו םיִרְׂשֲעְו הַאַמ סָמְכַמ ישְנַאפ ס ::דָחֶאְו םיִרְׂשֲע תֹואַמ שש

 יֵׁשְנַאפ ם : יהשלשו םיִרְׂשֲ הֵאַמי יֵעָהְו ילַא-תיב יֵׁשְנַא* ם
 םִיַתאָמ ףֵלֲא רַחַא םָליִע יֵנְּצ ₪ :םִיָנׁשּי םיֵׁשֵמֲח ירָחַא ֹוָבְנֹ
 ס :םיִרְׂשֲעְו תֹוִאַמ שְלָש םֹוָח יִנְּב5ּ ס :הָעְּבְרַאְו םיִׁשָמֲח
 דיִדָח ללדינבז ם :הֶׁשַמֲחו םיִעָּבְרִא תֹוֲאַמ שלש וחרי גב
 םיִפְלַא תֶׁשְלְׁשי הָאְנִס יִנָּבּ* ס ידָחֶאְו םיִרָשָעְו תֹואַמ עבְׁשי נאו
 ס  :םיִשלֶשּו תואַמ עֶשְּת

 :הָׁשלְׁשּו םיִעָבש תֹוֲאַמ עַשְּת עּושו תִיֵבְל הָנְעדי יִנְּב םיִנַהְּכַה
 ףֶלָא רּוחָשפ יִנְּבִיי ם םִיָנְשּו םיִשָמַח ףֶלֲא רַּמֲא ינְּבִי ס

 ס  רָשָע הָעְבְש ףֶלֶא םרָח יִגְּב< ם :הָעְבַׁשְו םעְְּרַא םִיָתאָמ
 פ :הָעְּבְרְַו םיִעָבְש "יהווה יִנָבְל לאיִמְדקְלי עְּשיהיגְּב םיולה 5
 ס  :יהְנמשּו םיִעְּבְרַא הָאַמ ףָסֶא יִנְּב םיִרְרְׂשְמַה4
 אַטיטח יִנָּב בּוקַעדיִנְּ ןָמְלטדינָּב ל רַטָאדוִנְּב םלְׁשונְּב םיִרעְׂשַה 5

 ₪ :יהְנמׁשו םישלש הֶאַמ יבש יִנּב

 םָריִק"יִנְבז ם :תוָעְּבַט יִנְּב אָפָשַחְייִנְב אָחְצִיְּב םיִניִתְּגַהְ
 פ יִמְלַש יגְּבאָבְנֲחיִגְב אָגָכְלִגְּב> ם | ןדְפיִנְּב אָעיִסינְב
 :אָדוקְנ יב ןיִצְרִדיְִב היֲאְר"יִגְּבפ ם ::רַחְג"יִנְּב לִי ןְגְחריִגְּבפ

 םיִנּועָמִדיִגְּב יִסָבְיִנְּב< ם | :ִחְסֶּפ יֵגְּכ אָזְעְיִנְּב םֶזַנְיִנְּבִ ם
 פ | :רּוחְרִח יִגָּב אָפּוקֲחיִנְּב קּוְּבְקְבִנְּבִ פ  :"םיִסָשוָפְנ יִנְּ
 "יִנְּב םֹוקְרב"ִגְּבפ פ :אָׁשְרַח יִנְּב 'אָדיִחְמיִנְּב יִתיִלְצַבִיִנְּב
 ס  ואָפיֲִח גב ַיִצְנ גבי ם :חַמָת יגְּב אָרְסיִס

 ם | אָדיִרְפ יִגְּב תָרָפֹסייִגְּב יִטּוסדיִנְּב הָמלְׁש דָבֲע יָנְּבז
 ליִטַחיִנְב הָיָמְפְש ינְּבפ ₪ לג יֵגְּב ןוָקְרדיִגְב אָלֲעיינְּביא
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 יִדָבַע יִנְבּו םיִניִתְּנַהדלַכפ פ :ןֹומָא יֵנְּב םיִיָבּצַהי תַרָכּפ נב
 םיִלּועָה הָלֲאְוֿפזו סם  :םיָנְׁשּו םיעְׁשִת תֹואַמ שלש הָמלְׁש

 םְתֹבֲאתיִב ינהל ּולְְי אָלְו יראו וז בּורְכ אָשְרַח לת למ לתמ
 שש אָדוקְב ינְּב הָיְבֹוט"יֵגְב הָיְלדְיִנְּב< :םה לאָרְׂשִיִמ םָא םָעְרזו
 :םִיָנׁשּו םיִעּבְרַא תֹוָאַמ

 חָקָל רֶׁשֲא ילזרב גב ץוקה יגְּב הָיָכֲח גְּב םיִנֲהְּכַהמוג
 םֶבְתְכ ּושקַּב הָלִא< :םָמְׁש-לֲע אָרּקיַו יהַׁשֲא יֵרֲעְלַגַה יֵלְזְרַּב תֹונְּבִמ
 אָתְׁשְרִּתַה רָמאיוSפ :הָנְהְּכַהְוִמ לֵאְנו אַצְמְנ אלו םיִשְחָיְתִמַה
 :םיִּמָתְו םירּואל ןֶהֹּכַה דמע רע יםיִׁשְדָּקַה שֶדְקִמ ולכאודאל רֶׁשֲא םֶתְל

 :םיִשָשְו תִַֹמׁשלׁש םיפְלַא אובר עבר דָחֶאְּכ להקה"
 תואְמ שֶלֶש םיִפָלֲא תַעְבש יִהְלַא םֶהיֵתְהְמֲאָו סָהיִדְבַע דֵבָּלִמל
 :יהָׁשִמֲחו םיִעָּבְרַאְוםִיָתאָמ תֹורָרְׂשְמּו םיִרְרָשְמ םֶהָלְו הָעְבְׁשְו םישלש

 עֶבְׁש םיֿפָלַא תֶשָש םיִרמָח הָשָמִחְו םיִשלָש תֹואמ עֶּבְרַא םיִלַמג
 אָתָשְרִתַה הָכאָלְמִל ּונְתָב תֹובָאָה יֵׁשֹאָר תָצְקִמּו>ל :םיִרְׂשֲעְו תואמ
 םיִנָהְּפ תּונְתְּכ םיִׁשִמֲח תֹוָקרְזִמ ףֶלֶא םיִנֹמְּכְּד בָהָז רֶצֹואָל ןַתְנ
 רצֹואְל ּונְתְנ תֹובָאָה ישאְרְמּו ם :יתֹואמ שמחוי םיִׁשלְׁש
 :םִיָתאַמּו םִַפְלַא םיִנְמ ףסָכו תור יִּתְׁש םיִנמַּכְרַּד בָהֶז הָכאָלְּמַה
 םיִנְמ ףַסַכְו אופר יִּתְש םיִנָמְּכרִד בָהָז טָעָה תיִרָאָש ּנְתָנ רֶׁשֲאוזי
 םּולְהְו םיִנֲהְּכַה ּובׁשולי :הָעְבָשְו םישש םיִנָהְכ תֹוָנִתָכְו םִיַפְלַא
 ימֲהיִרֲעְּב לֵאָרְׂשִי-לְכְו םיִניִתְּגַהְו 'םַעָהְְומּו םיִרְרְׂשִמַהְו םיִרעוְׁשַהְ

 -לָכ ּוָפְסִאיוי 8 :םֶהיֵרֲעְּב לֵאָרְׂשִי ינָבּו יעיֵבְׁשַה שֶרֲחַה ענו
 ארל ּורמאיו םימָהררעש יגָּפל רֶׁשֲא בוחרֶהלֶא דָחֶא ׁשיִאַּכ םעֶה
 :לֶאְרָשְיתֶא הָוהְי הּוצְרֶשַא הָשמ תֶרֹוּת רֶפַסתֶא איִבָהְל רָפַפַה
 לכו הֶׁשֲא-דַעְו שיִאמ ַהְקַה יִנָּפְל הָדּותַהְתֶא ןַהֹּכה אָרְזַע איָביו*

 בורה יגל ֹובי"אָרקינ :יעיִבשה שְֶהל דָחֶא םוְּב עָמְשל ןיכמ
 םיִשָנַאָה דֵגְג םֹויַה תיִצֲחַמ-רע רּואָהְְוִמ םיִפַהְ-רעָש ינָפְלורְׁשֲא
 אָרְזְע דמעינ + :הָרותה רֶפְסִלֶא םַעָהילָכ יִגְזַאְו םיִניֵבְּמַהְו םיִׁשָּנַהְו
 עַמָשְו היִתִּתַמ צֶא המעי רְבְַּל וׂשע-רְׁשַ ץעלּדגִמ-לע רפפַה
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8,5-8 | NEHEMIA 1 

 לֶאָשיִמּו הֶיָדֿפ ולאֹמְׂשַמּול גיִמְילע הָיׂשֲעַמּו הָיקְלַחְו הָיְרּוִאְו יהָיְנַעַ
 פפה אָרזע ַתְפִיַפ = יסָנֶשִמ הרכז הנו םשֲחְה הקמ
 םָעָה"ִלְכ ּוָדְמֲע וחְתַּפְכּו 'הָיָה םַעָה"ִלְּכ לעַמ-יּכ םַעָה"לְכ יַניֵעָל
 ןַמָאוֶוְמָא םֵעֲה"לְכ עי לּודָנַה םיִהלֲאָה הָוהְי-תֶא אָרְזֶע ךֶרבו

 יִנָבּו עושיוז :הָצְַא םוּפא הָהלְֲִַָּׁו דקו םֶהיֵדְי לעֶמְּ
 ןגְח דָבְוְו ּהָיְרזֲע אָטילְק הָיׂשֲעִמ הָּידוְהייִתְּבַש בּוקע ןיִמְיו היבש
 ִאְרְקִַו :םָדָמע-לַע םַעָהְו הָרֹוּתַל םָעָה"תֶא םיִניִבְמ םִילַהְו הָיאָלְּפ
 ס | :אָכְקּמַּב ּוניָביַו לָכָש םֹושְו שָרפְמ םיָהלֲאָה תַרֹותְּב רָפַּפַ
 םִיוָלַהְו רַפֹפַה וָהֹּכַה יאָרָזְעו יאָתׁשְרִּתַה אּוָה הֶיֶמָחְני רָמאופ
 דלא םֶכיֵהְלֲא הָוהיִל אּוה-ׁשְדְק םוָיַה םָעָה"לָבָל םֶעָה"תֶא םיִניִבְּמַה
 :הָרותַה יִרָבּדדתֶא םַעֲמַׁשְּכ םעָה"לְּכ םיכוב יִּכ ּוּכְבִּת-לַאְ ולְּבאְתְּת

 תּונָמ ּוחְלָשְ םיָקַתְמִמ ּותְׁשּו םיִּנמְשַמ לְכַא ןכל םַהְל רֶמאָיַנ
 הָוהְי תַודָחְדיִּ ּובְצְעַתלאו ונינרַאל םויַה שוָדְקיּכ ול ןֹוכְנ ןיִאְל
 שרק םִיַה יכ וה רַמאל הילל םיׁשח םִילַהְויי כו איה

 : :טהל ועידה רָשַא םיְִבּדַּב גניבה יב יה החמש

 םִילָהְו םיִנֲהְּכַה םֶעָה"לכְל תֹובֲאָה ישאר ּופְסֶאְנ ינשה םיַבּוו
 בּותּכ ּוָצְמְִצ :הָרּוּתַה יִרְבִּלֶא יליְִׂשַהְלּו רפפה אָרְזְעְלֶא
 תּכָפְּב לֶאְרְשְיגְב בִי רֶׁשֲא המדד הָוהְי הָצ רֶׁשֲא הָרֹוּתַּב
 םֶהיֵרֲע"לְבְּב לוק ּוריִבַעְיְו ועיִמְשַי רֶׁשֲאְויפ :יעיִבְשַה שֶדְחַּב ָחְּב
 ילעו ןָמׁש ץעדילעו תיזדילע + איּבָהְו רֶהָה ּואצ רמאל םֶלשּויִבּ
 אופ :בּוְּכַּכ תֶּכְס תשעל תובע ץע ילעו םיִרָמְת ילעו סַדַה
 תוָרָצַחְבּ םֶהיִתְרָצַחְבּ ונָגְלע ׁשיִא תוּכְס םֶהָל ושעינ ּואיִבָיַ םעָה
 ושעיויז :םִיָרְפֲא רעש בּוחְרבּו םִיַמַה רעָש בוחְרַבּו םיִהֹלֲאָה תיִּב
 ישע אל יִּכ תֹוּכָסב בש תֹוּכְס ו יִבָשַהְִמ םיִבָשַה לה -לכ
 הָחְמְׂש יִהְּתַנ אּוְהַה םיַה דע לֶארְשי יִנָּב ןּכ ןוגדןּב עּושי יִמיִמ
 םיַהְְִמ םויָּבו ו םיִהלֲאָה תַבֹוּת רֶפַפְּב אָרְקִיַו5 :דֶאְמ הָלּדְ
 יִניִמָשַה םויַבּג םיִמָי תַעְבְש גחדושעיו ןורחאָה םויַה דע ןּוׁשאַרָה
 ס :טָפָשִמּב תֶרָצַע
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 וסו2 7 הימחנ 17—9,1

 םוצַּב לֵאְרְׂשִי-יִנְב ּוָפְסָאְג הָּזַה שֶדְתַל הָעְּבְרִאְו םיִרָשָע םויבּוי 9
 רכנ יִנְּב למ לֶאְרְשְי עַרַז ּלְדְּביו :םָהילֲע הָמְדִאְ םיִקשְבּו
 םֶדְמָעְדלַע ומּוקיוי :םֶהיִתְבַא תונועו םיֵתאטַח-לע י ּדֵנְתיַו ודָמעיו
 םיִּדַוִתִמ תיִעֵבְרּו םִיַה תיִעָבְר םֶהיֵתְלֲא הוהְי תַרֹוּת רֶפְסְּב ּואְרָקִי
 עּושי םִיוָלַה הלעמדלע םקיו+ ם :םֶהיִהְלַא הוהיל םיִוֲחְּתְׁשִמּו
 לוד לקבל וקעזיו יִנָבְכ "ִנָּב הָיְבַרְׁש "יִגִּב היִנַבְׁש לֵאיִמְדק ייֵנָבּו
 היָנְבְׁשֲח יִנָּב לֶאימְדקְ עושי םיולה ורמאיופ :םַהיַהְלַא הָוהי"לא
 יםָכיַהְלא הָוהְיתֶא ֹוכְרָּב ומּוק היְחַתְפ יהְיְנַבְׁש הָּיִדוְה הָיְבְרש
 הָבְרְּבלְּבדלע יםמּורָמּו ָּבְּב םש :ֹוכְרָביִו "םֶלועַהְ"רַע םֶלועַהְמ
 -תֶא ָתיֵׂשָע לתא לבל הָוהְי אּוָה"הָּתַאיפ :הָלַהְתּו
 םיִמָיַה יל רשאזלכו ץֶראַה םֵאָבִצלְכו םִיִמָשַה יַמַׁש םיִמָשַה
 :םיִוֲחַּתְׁשִמ ל םִיַמְׁשַה אָבְצּו םָלְּכיתֶא הָּיַחְמ הָּתַאְו םֶתָּ רֶׁשֲא-לֶכְו
 רּואָמ ותאָצֹוְהְו םוְבְּב ּתְרַחְּב רֶׁשֲא םיִלֲאָה הָוהְי אּוה הָּתַאל
 ליִנָפל ןמָאְ בבל- תֶא תאָצַמּו5 :םֶהָרְבַא מש תְמָשו םיִּדְשַּ
 יִּזְרֶּפַהְו יִרֹמֲאָה יִּתְחַה ינעְנְכַה .ץֶרמתֶא תל תיִרְּבַה ומָע תורָכְו

 :הָתֶא קידע כ ְירְבְדתֶא קו עַל תל יִשָנְְגהְו יקוביהו
 :ףּוסדםנדלע ָתְעַמָׁש םֶתְקַעַז-תֶאְו םִיָרְצִמְּב וניִתבַא יִנָעְדתֶא אָרָּתפ
 ָתָעַדָי יִּכ ֹוצְרַא םַעדלָכָב ויִדְבעְלֶכְבּו הָעַרַפְּב םיִתְפְמּו תתא ןֶתָתַיי
 םֶהיִנפִל ָתְעְקְּב םִיַהְו יי :הֶזַה םיַהָּכ םש ָךְל"שַעָתו םהיִלע ּודיִזַה יִּ

 ןֶבָאּמּכ תָלּוצְמִב ָּתְכַלָשַה היּפְרתֶאְו שביב הדת ורבי
 ריִאָהְל הלל שָא דּומעְבּו םָמֹוי םֶתיִחְנה ןֶנָע דּוָמעֶבּוי :םיזע םִיַמְּ
 םֵהּמִע רָּבַדְ ר פד יניִסרַה לע :הָבדּוכְלי רֶׁשֲ ר"ת םָּתְל

 תי הרותְו םיִקָחְ תֹוָנצִמּו םֶהָל תֶערוה שק תּבׁש-תֶאְצ :םיבוט
 םִיַמּ םֶבְעְר םֶהְל הָּתַתְנ םִיַמְׁשִמ חלל :ְךֶרבַע הָשמ ךִיְּב םֶתְ

 ץֶרָאָה-תֶא תַשָרָל אבל םֶהָל רֶמאָתַו םֶאָמְל םֶהָל תאצוה עלפמ
 ּודיְזַה ּוניִתְבַאְו םֶהְו5  וםֵהָל תַתְל ָהְדְתֶא ָתאָשָנירַׁשֲא
 "אָלָו עמָשל ּונָאמיני ְיָתֹוְצִמלֶא ּועָמָש אָלְו םֶפְרֶעְתֶא שקי
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9,18—30 NEHEMIA 1213 

 ׁשאָרּונְתִיַו םֿפְרֶע-תֶא ּושקינ םֶהָמִע ָתיִשָע רֶׁשֲא יִּתַאָלְפַנ ּורַכַז
 -ְָרֲא םּוָחַרְו ןּּנַח תוזחיִלָס הלא הָּתַאְו יםִיְרְמְּב םֶתְדְבַעְל בּושל
 הָכָּסִמ לע םֶהָל וְשְעיֵּכ ףא ּומָתְבו 4 סובר םיפא

 רידל ןנעה דּוָמַעְדתֶא במ םּתְבז אל םיִּבְַה מחר הָּתַאְוו
 ריִאָהְל הָליֵלְּב ׁשֵאָה דּוּמע-תֶאְו ּךרְדַהְּב םֶתְחַנַהְ יםָמּויְּב םהילעמ
 םְליִכְׂשַהְל ָתַתְנ הָבּוטַה ְךֲחּורְוַפ :הָבְּוכְלְ רֶׁשֲא ְךרַָה-יתֶאְו םֵהְל
 םיִעְּבְרַאְו ז :םָאָמָצל םֶהָל הָּתַתְנ םִימּו םֶהיִמ ָּתְעַנָמִאְל ּךִנַמּו
 אל םֶהיֵלְנרו לֵב אל םֶהיִתְמְלש ּורסח אל רָבְדַּמִב םתְַכלַּכ הָנָׁש
 ושרייו יהָאַפְל םֶקלֲחַּתו םיִמָמעו תוכְלַמַמ םהל ןֶתַתְו וקצב
 :ןָשָּבַהּרלמ גּוע ץֶרָאתֶאְ ןוּבְׁשָח למ לֶרֶאתַאְ ןוחיס ץֶרָאְדתֶא
 ָּתְרַמִאדִרֶשַא ץֶרָאָהְלֶא ם םאיִבְּתַו םִיִמָשַה יִבָכְכַּכ ָתיִּבְרַה םֶהיֵנְבּו
 ענָכַּת יץרָאָה-תֶא ושרי םיִנְּבַה ואב :תֶׁשְרְל אֹוָבָל םֶהיִתְבַאַל

 םָהיִכָלַמתֶאְו םֶדיְּב םֶנְּתַּתַו םיֹנענּכַה רמה יִבָשְותֶא םהיִגָפל
 תרּוצְּב םיִרָע ּודְּכְלִִו5 :םנֹוצְרּכ םֶהָּב תוׂשעל ץֶרָאָה יִמָמַעתֶאְ
 םיָמְרָּכ םיִבּוצֲח תורב בּוט- לב םיִאלמ םיִּתְּב ּוׁשְרייַו ּהָנָמְש הָמְדַאו
 ךְבּוְּב ָּנְּדעֶתְיַו ּוניִמְשִיַ ּועְּבָשיִו לְכאיו ברל לכַאמ ץֵעֶו םיִתיֵזְו
 םּונ יֵרֲחֲא ךְתָרֹוּת-תֶא ּוכָלְׁשִיו ְּךב ורמי ורמי :לודנה
 תּוצָאָנ ושעיו לא םבישהל םַב ּודיִעַהדרָשַא ּונָרָה ָךיִאיִבְנ-תֶאְו
 ךיֶלֵא ּוקָעַצִי םֶתְרַצ תַעְבּו םהל ורציו םֶהיִרָצ יְּב םֶנְּתִתְויז :תֶלֹודְ

 םיִיִׁשִֹמ .םֶהָל ןֶּתִת .םיִבָה יּיָמחרְכּו עֶמְׁשת "םִיְמְשִמ הָמַאְו
 ףיגָפְל עֶר תושעל ּובּוׁשְי םֶהָל חֹונְכּו :םֶהיֵרְצ דָּיִמ םּועיִשוְיַו
 םִיִמָשִמ הָּתַאְ ּוקָעי ובושיו םָּתְב ּוְָריו םֶהיִבִיִא יב םבזעּתַו
 םֶביִשַהל םָהְּב דַעְתַופ :'םיִתְ תובר ּימָחְרְ םליִַתְ עָמָשִּת

 דאק יִּפָשְִּ ייִתֹוצמל ּועְמַׁשיאלְו ריזה הָמַהְ ףָתְרוְתלֶא
 ושקַה םּפְרֶעְו תֶרָוס ףַתָכ ֵּנְתִינ םֶהְב הָיַחְו םֶדָא הָשַעַירָשִא 'םָב
 ידִיְּב חורב םָּב רַעָתַו תובר םיִגָש םֶהיֲֵע ְךֵׁשְמִּתי :ּועְמָש אָלו
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 םיִּבְרֶה ְּךיַמֲּתַרְבּוצז :תַצְראַה ימע דיְּב םֶנֶּתִּתִו ּוניִזָאָה אָלְו יֶאיִבְנ
 :הָּתֶא םּוִחַרְו ןּונח ַחלֶא יִּכ םָּתְבַזע אֶל הל םתיִׂשעד אל
 לְסָחַהְו תיִרָּבַה רֶמֹוׁש אָדּוּנַהְו רוָּבִגַה לונה לֵאָה ניהל יהָּתַעְו>*
 'ננירְׂשְל ּוניִבְלַמל Sadhu ם-רֶׁשַא .הֵאְלְּתַהלְּכ תֶא ְּךיֵנָפְל טעֶמִלַא
 רע רּושַא יכלמ ל יָמיִמ ָּךַמַעדַלָכְלּו ּוניתבאלו ּוניִאיִבְנלְו ּוניִנַהְכלּ

 נחנֲאנ יָשָע תַמֲאיִכ ּניִלָע אּבַהָּכ לע קיזצ הָתַאְיי :הָזה םֶּיַה
 ְתְרוּת ּוׂשָע אל וניתבא ּונְַהְכ ּוניִרָש ּוניכָלְמ-תֶאְוצ :ּונעָשְרה"

 םֶהְו5ּ :םֶהְּב תְליִעַה רֶׁשֲא ְּךיִתֹוָדֲעְלּו ְיָתוְצִמ"לָא ּוביִשקַה אָלְו
 הָנָמָשַהְו הָבֲחְרָה ץֶראְבּו םֶהָל ּתְתְנרָשַא בָרָה ךְבּוטְבּו םֶתּוכְלַמַּב
 | הנה :םיִעְרַה םָהיֵללעמְמ ובָש-אלְו וכ אל םֶהיִנָפל הָּתַתָנירִׁשַא
 ּהָיְרּפ"תֶא לָכָאְל ניתבֲאל ְּתַתְנ-רַׁשַא ץֶרֲאָהְו םיִדָבַע םחַה ּונֶחְנַא
 םיִכְלָמְל הָּבְרַמ ּהָתָאּוְבְתּו :היִלָע םיִדָבַע ּונחְנַא הָּגַה ּהָכּוטתֶאְו
 ּונִּתְמָהְבַבּ םיִלָשְמ ונָתיִוָ לַעְו ּוניִתואטַחְּב .ונילע הָּתַתְנדרֶשַא
 ּונחנא תאֹו-לְכְבּוז 10 - 5  :ּונֶחְנַא הָלדְג הָרְצְבּו םֶנוצְרְּ

 ּוניִנַהְכ וניל ּונירָׂש םּותָחַה לעְו םיִבְתְכְו הָנָמֲא םיִתְְ
 הֶיָרְש :הָיִקְִצְו 'הָיְלְכְחְרִּב 'אָתָשְרִתַה הָיְמֲחְנ םיִמּותֲחַה ילַעְו

 למ הָיְִבְש שּוטחי :הָיּכְלִמ הָיְרמא רוְחָשּפי :הָיִמְרִי חָיְרזע
 :ןְמָיִמ הָיְבַא םלָשְמ* :ְְְּּּב ןֹותְכִג לאְינָז :הָיְדבְע תּומְרְמ םֶרָח
 | ם | םֶנָהְּפַה הָלֶא הָיְעַמָש ְַלִּב הָיְזַעְַ

 םֶהיֵחֲאְויי :לֶאיִמְדק דָדְנח נָּבמ גב הינזֲאֶּב עושי םָיוְלַהְרי
 רוזי :הָיְבַשַח בּוחְר אָכיִמיי :ןָנְח הָיאָלִּפ אָטיִלְק היה הֶיְנֿבְׁש
 פ  ּניֶנְּב יגָב הָידוה + :הֶיָנַבְׁש הָנְּבַרַׁש

 רגע יִנְביé :יִנְּב אּותז םֶליַע בָאֹומ תַחַּפ ׁשעֶרַּפ םַעָה יִׁשֹאָרי5
 םֵׁשָח הָיָה :רּוזע היקזח רטָאי* :ןידע יִוְגַב הָיִנְדאיז :יִבְּ
 לֶאְבְיִשְמְ< :ריִזֲח םָכְׁשִמ ׁשעיִּפְנַמ :יֿבונ תֹותָנֲ ףיֶרָח*- :יִצְּב

 שָחולַה< :בּושַח הונח עשוה=+ :הָיְע ןח הְֶמלְפ*: עי קר
 למ :ןְנע ןֵנָח הָיחאויז :הישעמ הָנְבִׁשֲח םּוָחְרי :קבוש אָחְלּפ
 :הָנֲעַּב םֶרָח
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 םיניִתְנַה םיררְׂשְמַה "םיִעושַה םִיוָלַה םיִנֲהְכַה םֶעָה רָאָׁשוײפ
 םֶהיִגְּב םהיֵׁשְנ םיִהלֲאָה תֶרּוּתלֶא תּוצְרֲאָה יֵמעַמ לְבּנַה"לָכְו
 םיִאָבּו םֶהיִריִּדַא םָהיֵחַא-לַע םיִקיִזַחְמ** :*ןיִבַמ עדוי לָּכ םֶהיִתְנְבּו
 הָשמ דָיְּב הָנְּתִנ רֶׁשֲא םיִהלֲאָה תַרֹותְּב תֶכְלְל הָעּובְׁשבּו הָלֲאַּב
 ויֵטפְׁשִמּו ּוניִנֹרַא הוהְ תֹוצְמלְכ"תֶא תושעלו רומל םיִהְלֶאָהְדדָבַע
 חֶקִנ אָל םֶהיִתְנְּב-תֶאְו ץֶרֲאָה יִמַעָל ּוניִתְנְּב תנא רֶׁשֲאוי :ויִקְתְו

 תבְשַה םויְברֶבָש-לֶכְותּוקמַהתֶא םיִאיְִמַה ץֶָאָה מעוז נגב
 תיִעיֵבְׁשַה הָנׁשַה-תֶא שָטְנְו שֶדְק םוָיְכּו תָּבַשְּב םֶהַמ חֶקְנְ"אָלרּוּכְמְ
 לקשה תיִשיִלָש ּוניֵלֲע תַתְל תוָצִמ ּוניִלָע ּונְדְמְעָהְויי :דָידלִכ אָשַמּו
 דיִמְּתַה תַחְנִמּו תֶָכְרְעִמַה םֶחְלְל :ּוניִהְֶא תי תדבעל הָנָשַּב
 dred שו 3 םידעומל םיִׁשָדֲחָה תותּבַשַה דיִמְּתַה תַלּועְלּו

.. 0... 

..7 .. 

 תוכל ל איב רה שורת לש יפו יוניִתֹמּורְת
 לָכְּב םיִלְשעֶמַה ל םהְי םיולל ּונָתְמְדַא ל וניהלָא"תיב

 תָמּורְיתֶא ולה נב יי ואיִבְי תוכָשְלֿ-לֶא 6 :רֶצואה
 םיִתְרָשְמַה םיִנָהְּכַהְו ׁשּדְקִּמַה לכ םָׁשְו רָהְצִיַהְו שוְריִּתַה ןנֶּרַה
 :ּוניִהְלֶא תיִּבדתֶא בָזַעְנ אלו יםיִררְׂשְמַהְו םיִרעוׁשַהְו

 תולרוג ּוליִּפַה םֶעָה רָאְׁשּו םלׁשוריִב םַעָה"יֵרָׂש ּובְׁשיוי 1

 עַשְתְו שֶדְקַה רע ָלְּוריִּב תבל הָרָׂשעֶה -ןמ דָתֶאֹואיִבָהְל
 תבָשל םיִבְּדנְתַּמַה םיִׁשָנֲאָה לכל םַעָה ּוָכְרְבִיַו :םיִרַעָּב תוְדיַה

 כ. םֶלְטוְיּ
 29 * ®Var םיִרָעּושַהְו | * ft ג64 | 33 ?add | 35 * 6 םיולהְ | * קז
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 ובָשָי הּוהְי יִרָעְבּו םָלׁשּוריִּב ּובְׁשִי רשא הָניִדּמַה יֵׁשֹאָר הָכֲאְו
 נבו םיִניִתְבַהְו םִיולַהְו םיִנֲהְּכַה לֵאָרְׂשִי םָהיִרְעְּב ֹותְְחַאַּב שיִא
 * פב יגְּבִמּו הדּוהְי יבמ ּבְׁשָי םלשּוריִבּוי הָמלׁש יב

 הָיְטַפְׁשְּב יהָיְרמֲאןב הָיְרכְז"ִּב היּועְַב 'הָיְתֶע הָדּוהְי ינְּבִמ
 הָיְוֲחְּב הָוֹח"לְְְּּב ַרְּבְִּב היׂשעֶמּופ :ץֶרָפ יִגְּבִמ לֶאָלַלֲהמוְב
 םיִבְׁשִיַה ץֶרֿפײיֵנְּבלְּכ* :יִנלֵׁשַהְְּב הָיְרכְזְַּב ביִרְויְְָב הָיְדעדְב
 ס = ּולוָחְיִשְנַא הָנֹמׁשּו םיֵׁשׁש תֹוָאַמ עּבְרא םָקָשּוריִּ

 הָילוקְָב הָידְפְְֶּב דעויִָּב םֶלָשְמְִּב אלס ןָמְנב יִנְּב הָלֶאְו
 תּואְמ עָשְּת יס יב יויָרֲחַאְו :הָנְעְׁשְיָּב לָאיִתיִאְִּב הָישעמְב
 הָאּונְּפַה"ןב הָדּוהְיִו םהילע דיִקְפ יִרְכזְִּב לֶאֹויְפ :הָנֹמְׁשּו םיִרְשֲע
 ס  :הָנְׁשִמ ריִעָה-לַע

 -ןֶּב הָּיקְלִחוב הָיָרְׂשיי :ןיִכָי ביִריויְּב הָנעְַי םיִנהְּכַהְוִמיי
 םֶהיֵחֲאְו יי :םיִהלֲאָה תב דָנְנ בּוטיחַאְָּב תֹויָרְמְְּב קודָצְְָּב םֶלָשִמ
 םָחֹרְיְְּ הָיְדַעַ םִַנְׁשּו םיִרְשֲע תוֶאִמ הָנֹמָׁש תבל הָכאָלּמַה הש
 םיִשאְר ויָחֶאְוי :היַּכְלמְןָּב רּוִחְׁשּפןֶּב הָיְרכְז"וְב יִצְמֲאְְּב הָיְלַלְּפְֶּ
 ךןּב נְחַאְָּב לֶאָרזְעןְּב ייִסָשַמַעְו םִיָנׁשּו םיִעָּבְרִא םִיָתאָמ תֹובָאְל
 דיִקְפּו הָנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע הָאמ ליח יֵרְּבִג יטָהיֵחַאְו יי :רָמַאָּב תּומְלָשְמ
 ס | :"םיִלודָּנַהְְּב לָאיִּדְבז םֶהיֵלֲע

 "ינוב הָיְבְׁשֲח"ְּב םקיִרְזעְןְּב בּושחֶב הָיעַמְש םִיוְלַהןִמּוי
 יִשאְָרַמ םיהלָאָה תיל הָנֹציִחַה הָכאְלמַה-לע רבזויְו יִתְּבַשְוי
 הָדּוהְי 'הָלִחְּתַה שאר ףָסֶאְןב ייְבזְּב אָכיִמְךָב הָיְנִּתִמּויז :םִיולַה
 ךןֶּב לֶלִָּןֶּב 'עּומש ךןָּב יאְָּכעְו ויָחֶאְמ הָגׁשִמ הֶיְקְבקִּו הלל
 פ | הָעְּבְרַאְו םיִנֹמָׁש םִיַתאָמ שֶדְקה ריִעָּב םּיוְלַהְלֶּכ :ןּוְתידְי

 הֶאַמ םיִרָעָשַּב םיִרְמְשַה םֵהיֵחֲאְו ןֹומְלַמ בּוָקַע םיִרעושהְוי
 :םִיְנָשּו םיִעָבָש

 ְֹתלֲחנְּב שיא הָדּוהי יִרָעלֶכְּב יסִיוְלַה םיִנֲהְכַהי לֵאָרְׂשִי ראשו

cf 10 |10(6ג 9,4 | < = ירמא ?  ‘nip?ל =  || mlt MSS intervזז, 4 *  Cp 
prpsויָחָאְו | ל  InN cf Nu 26,20 || v6 trsp ante vs | 8 *[ prb 6 GL5  

 לִיַח יֵרֹוּבָּג | זס 6 1315 Ch: ,זס 61 | זז 1Ch 9,11 )5,37( היזע | ז2 Va:6 ישע |

 13 * 1 יִסָמַעְו :Cמ 9,ז2 םֶלָשָמְָּב הָרְֶחִיְדְּב לַאיִדְעְרֶּב ישָעִמּו || * /ג6 יִזְחַא |
dub; 68% tiv perdiwv = Al | 15 °° lc 10 4ל  | Inj14516 6  

 יִרָרָמיִנְּבְְִמ | זָד * 6% 10 9,5 יִרָכְז | ל 1 6 6* הלהתה || < 10 9,16 הָיְדְבִע |
 4 זס הָיְעַמְש | < 16 Q 10 ןותּודי | v rg cf 1Ch 9,17 | 20 = 6* 'להו 'כהו .
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 דיקְפּו* :םיִניִתָּנַה"לע אֵּפְׁשִנְו אָחיִצְו לָפֹעְּב םיִבְׁשִי םיִניִתּנַהְו וי
 אָכיִמדןֶּב הָנְנַּתַמְ"ְּב היבׁשֲח- ןְּב .יִנָּבְִֶב נע "םֶָשּוריִּב סולה

 תְָצמ"יכינ :םיִהלֲאָה-תיּב תֶכאָלְמ דגל םיִררָשמַה ְּסֶא יבמ
 הָיְחַתְפּוצצ :ֹוָמֹויְּב םיירַבְּד םיִרְרְׂשְמַה-לע הָנְמֲאַו םֶהילע ְּךמַה
 -לֶאְויִי :םֶעָל רָבְדִילָכְל לפה יל הָדּוהְיְּב רזינְבִמ לֵאָביִׁשְמוְ
 ןבידְו ָהיִתֹנְבּו עֵּבְרַאָה תִיְרקְּב ובָשְ הָדּוהְייָנְּבִמ םֶתָשּב םיִרְצֲחַ
 רצַחבּו :טְלָּפ"תיִבְבּו הָדָלְמְבּועּוׁשְיְבּו :ָהיִרצִחו לָאְצְבקיִבּו היֶתְנְבּ
 ןיעְבּופ :ָהיֶתְנְבְבּו הָנכְמְבּו לקצב :ָהיֶתְנְבּו עַבָׁש רַאְבְבּו לעּוש
 הקזע ָהיִתרְׂשּו שיִכָל םֶהיֵרְצְַ טל ַחָנְזפ :תּומְרִיְבּו הַעְרצְבּו ןומר

sarיעבנמ ןמינְב  ssאעְו  eesתותְנַעַי> :ָהיִתְנְבּו  
 וָגואְו רל5 :טֶלַבְנ םיִעֹבְצ דיָרָח* :םִיָּתַנ הָמְרורֹוצָח :הָיְנַנַע בנ

 סימל ָרהְי תוקְלִחמ םיולה-ןמוי :םיִׁשְרֲחה יג
 לֶאיִתְלַאְׁשְּב לֶבָּברְז-םע לע רשא םִיוָלהְו םיִנֵהְּכַה הָכֲאְוִי ל

 םּתְר הָיְנַכָשּי :שּוטח למ הָיְרמַא* :אָרְזִע הָנָמְרי הָיִרְש עשו
 הָיָעַמְש< :הָנְלִּב הָיְדֹעִמ ןימְיִמי :הָיְבֲא "ּותְּגַנ יאֹוָּעי :תָמְרְמ
 םיִנֵהְּכַה יִשאְר הָּלַא הָיְעַדְי הָיְקְלִח קּומָע ולס :הָיעַדָי בירי
 מ עושי יִמיִּב םֶהיַחַאְו

 תֹדיה-לע הָיְנִּתִמ הָדּוהְי הָיְברש לֵאיִמָדק ייֵנְּב עּוׁשָי םיולַהו
 :תֹורְמְׁשִמַל םדגנל םָהיֵחַא *יוֵנעָו הָיְקְּבִקבּו'פ :ויָחָאְו אּוָה

 יביִׁשיְלָאְ ביִׁשיְלֲא-תֶא רילוה ז םיקיויו םיקיויחתא דילוה עּוְׁשווס
 :ַעּוְיתֶא דילוה ךֶתָנּויו ןָתָנויתֶא דיֶלוה עֶרְויְויי :עָדְיוידתֶא

 הָיִמְרִיְל הָיָרְמ הָיָרְׂשִל תֹובֲאָה ישאְר םיִנָּהְכ ּויָה םיָקָֹח יַמיִבּו
 יֹהְיְנַבְׁשִל ןְתָנּי ייכוְלָמְל+ :ןְנֶחוהי הָיְרמַאל םלָׁשְמ אָרְזֲעְלי :הָיִננֲח

2 

 ןותגנל הָיְכְז אילי יקל יתיָרְמִל אָנְרע םֶרָחְליי :ףסוי
 v 21 ₪1 trsp inter צ 24 et 25 | 28 8 ל | בז * קצק עַבְנְּב | * 8 שמ-- |

 35 תזפפ יִגְו | 36 = 63155 39 ןימינבו, קזקפ 6 6-'בלו הָדּוהיִל ג'בל תוקְלֲחַמ |
 ,Cp 12, 3 prps DR 4צ 15 | 4 * ®Var אדע | 5 | 6 5 ָט ות | 51
 frt 6 6 היזעמ | 7 prps Ty cf 11,12; 10ג 912 | 8 1 6 67 תזדוה |

jp) cfad 1Ch 15,18 | 0 nonn 1155 +6( םיִנועְו 0) || ל ס  prps (cf9 **  
 דיה, sed deest in mlt accuratisque MSS || rr *° prps ןָנחויְו ןֵנָחֹו, 6( צ 225 |

17MSS G3ּוכיִלַמְל 1 קזט 6 א יִבּולָמְל 6( צ 2 { ל 1 6  Qז2 6א 'ּכַה | 14 *  
 הינכשל | 15 * 67 תמרמל, cf 3 | * 555 ע יִקְלָח | 0 אדע א איְדְעל

nA 



 1218 הימחנ 12,1738

 עומש הָגְלַבְלי :"יִטְלַּפ 'הָיְעֹומְל ןיִמיְנַמְל ירכז הביי :םֶלָשְמ
 קיִמְטל ילק יילסלי :יִּזע הָיעַיְל יִנָּתִמ ביִרְייְלּופ :ןָתנּוהְי הָיְעַמְׁשִל
 .ּלֶאָנַתְג הָיָפִיִל הָיְבׁשֲח הָיקְלִחְליי :ירָבֲע

 :תּוְבָא יֵׁשאָר םיָבּותָּכ עי ןְנָחויְו עַבו ביִשִיְלָא ימיּב םִיוְלַה>*
 תֹובֲאָה ישאְר יול ינְּב5 ס :יסְרפַה שורד תּוָכְלַמְיע םיִנָהְּכַהְ
 יִשאָרְו+ :ביִשִיְֶאְרַּב ןְנָחּוי יִמְידדַעְו םיָמיה רב רָפֲס"לע םיִבּותָּ
 ללהְל םָנָנְל םָהיֵחֲאְו לַאיִמדקְּב עּוָשיְו הָיִבְרש הָיְבשָח םיוְלה
 הָיְגִתמי5 :רָמָשַמ תַּמִעְל רָמָשִמ םיָהלֲאָה"ׁשיִא דוד תוָצְמְּב תורוהְל
 רַמְׁשִמ יםיִרעּוׁש םיִרָמָשי בוקע ןֹוִמְלַמ 'םֶלָשְמ "הָיִדְבְע הֶיְקְּבִקַבּו
 למיִבַּג קָדָצּוְיְרַּב עׁשיְּב םיקָיוְי יִמיִּב הלא :םיִרְעְׁשַה יִפְסַאּב
 פ | :רַפּוסַה ןַהְּכַה אָרְזְעְו הָחַּפַה הָיְמְחְ

 ל סילק תֶא ּושְקַּ na תמוח תַּכְנֲחבּוז

 ית מל םיִרְרְׂשִמַה יִנָּב ופסָאו5 :תֹורֹנְכְבּו םיִלָבְ
 תֶנָמְזעְו עג תוֵרְׂשַמּו לָגלְגַה תיֵּבִמּוצפ :יִתָפׂטנ יִרָצַחְִמּו םלׁשּורְ
 םיִנָהְכַה ורה :םלָׁוְרי תֹוביִבְס םיְִרְׂשִמַה םֶהָל ּונְּב םירצח יִּכ
 :הָמּוחַה -תֶאְ םיִרְׁשַה תֶאְו םָעָה-תֶא ּורַהְטיו םיולהְו
 תלּודָנ תדות יֵּתְׁש הֶדיִמַעִאְו המוחל לעמ הָדּוהְי יִרָש-תֶא הלעאַריי
 םַהיִרְחֶא ךליַו* :תָּפְׁשַאָה רעל המוחל לעמ מל תַכָלהתְו
 הָדּוהְיצ :םֶלָשְמּו אָרְזַע הָיְרזעו :הָדּוהְי יִרָש יִצֲחַו היעשוה
 הָיְרַכְז תֹוָרָצֹצֲחַּב םיִנֵהַּכַה יֵנְּבַמּוגפ ם ::היַמְרְו הִיֲַמְׁש נבו
 ןיָחָאְו :ףֶסֶאְֶּב ובוב היְכיִמ"ןֵּב הָיְנּתַמְ"ְב הָיִעַמְשְּ ןְתְנּויוְב
 ריִשיִלְְּב יִנָנֲח הָדּוהְְ לָאְנַתְנ ליעַמ יִלְלַג *יללמ לֵאָרועו הָיְעַמְׁש
 ןיֵעָה רַעָש ילַעְרז :םָהיִנפְל רַפּוּסַה אָרְזְעִו םיִהֹלֲאָ שיא ריִוְ

 דיֹוָּד תבל לעמ הָמּוחל הָלעַמּב דיה ריע תולעמ"לע ולָע נו
 ילאֹוִמְל *תָכְלּוהַה תיִנָשַה הָדּוּתַהְופ :חַרֶזַמ םיִמַה רעש דַעְו

17 * nom exc || ל prps ,היזעמל cf v 5 || * nonn MSS 9 ימלפ | 20 1% 

  1c 5תובָאָה | ל  cf + 7 | 22 * 1ולס, 6 צ 7 || * 6 דבע || כז קזק הָיִדְעְל,
(cf 6V)~TY || 2416 6 יּונְבּו | 25 ** conjg 6 fin + 24 || > cf ad 1Ch 9,17 (DW) | 
‘© [ invers || 27 * 41155 (cf 65% 6צ) -לָכְּב | ל prps 6 6" שב | 28 * prps 

  | 31 prpsּורָהְטיו ® | 30 Var'סו 'כהד ןמ  cf v 27. 30 || °° prps 6 6%יול" יִנָּב,

prlיָכיִמ, 0:9 הָכיִמ | 36 * >65 m cf v 38 || 35 ic 066, Or*תֶכְלה תַחַאָהְו,  
 y' al | * Varsמ | 38 *1 תכלוה | * 0 לומל 1 לאמשל.



1 46 NEHEMIA 1219 

 דַעְו םיִרּנַּתַה לֵּדְנִמְל לַעָמ הָמוחַהְל לעַמ םַעָה "יִצַחְג ָהיֶרֲחֲא יִנֲאַו
 -יִלַעְ הָּנָשְיַה רַעָש-לַעְו םִירְפַא-רעשל לעמו :הָבֲחְרָה הָמּוחַה

 ּדְמֲעְי ןאָעַה רעש דַעְו הָאַמַה לדו לֵֹאננֲח לבנו םיִנְדה רעש
 ינָאְו םיָהלֲאָה תיבְּב תָדֹוּתַה יֵּתְׁש הָנְדָמְעְתוי :יהָרטַּמַה רַעָשְּ
 : הָנָכיִמ ןיִמְְנֿפ הָיׂשֲעמ םיִקָלֲא םיִנֲהְּכַהְוי :"ימע םִנָנפַה יִצֲחָ
 נעְו זעְלֶאו הָיָעַמְשּו הָיָשַעְמּיי :תרָצְצַחַּב הָינַנֲח הָיְרַכְז גיִעְלָא
 :דיִקְפַה הָיִחַרְִיְו םיִרְרְׂשְמַה ּועיִמְׁשִַו רֶזָעְו םֶליִעְו הָיּכְלַמּו ןגֲחוהיִו
 םֶחָמַש םיִהְלֶאָה יִּכ ּוחָמְׂשִו םיִלֹודָג םיִחָכָז אּוהַה םִיַב ּוחָּבזִפ
 םָלְׁשּורְי תָתְמִׂש עֶמְׁשִּתו ּוחָמְׂש םיִדָלְיהְו םיִשָּגה םָנָו הָלֹודְנ הָחְמׂ
 :קּוחְרַמ-רע

 תּומּורְּתל תוָרְצֹואָל תֹוכְׁשָּנַה-לַע םיִשְנַא אּוהַה םויב ּוָדָקְּפיוּצ

 'הָרּותַה תֹוִאְנְמ םיִרָעָה יְׂשִל םֶהָּב םּונָכְל תורָשַעמְלְו תיִׁשאַרָכ
 :םיִדְמעָה םִיְוְלַה"לְו םיִנֲהְּכַה-לַע הָדּוהְי תֶחַמְש יִּב םִיוָלַלְו םיִנֲהָכַל
 םיִרֲעְׂשַהְו םיִרְרְׂשְמַהְו הרָהמַה תֶרָמְׁשִמּו םֶהיֵהְלֶא תֶרָמָשִמ ּורָמָׁשִּפ
 ׁשאָר יםָדקמ יףָסאְו דד יִמיִבְִכ6 :ֹוָנְב הָמלָש דיֶנָד תֶגְצִמְ
 לָבְבְרז יִמיִּב לֵאָרְׂשִײלָכְוז :םיקלאל תווָדוהְו הָלִהְּת"ריִׁשְו םיִרְרָשְמִה
 ומויְּב םירַבְּד םיִרעָשַהְו םיִרְרְשְמַה תְיְנְמ םיִנָתְב הימֲחְנ יִמיִבּו
 םיּבי 8 | ם ןֶרַהָא גבל םיִשּדִקִמ םיָלַהְו םִיָלל םיִׁשדקַמּו
 -אָל רֶׁשֲא וב בּותָּכ אָצְמְנְו םַעָה יִגְזְמְּב הָשמ ירָפְסְּב אָרְקנ אּוהַה
 יִגְּבתֶא ּומּדק אל יב :םלוע"דע םִיִהֹלֲאָה לֵהְקְּב יֵבָאֹוְמּו יִנֹמַע אֹובְי
 ּוניֵהלֲא ְּךפַהיַו וללקל םַעְלִּבתֶא ויל ירכָשיַו םִיָמַבּו םֶחְלּב לֵארְׂשִ

 ברֶלְכ וליד הָּּתַהי תֶא םָעְמשכ יֶהְי :הָכרבל יהל
 :לֵאָרְׂשִיִמ

 -תֶא ית םלפל ו וה - ל ב ול שערי היבול
 תוְצִמ רֵהְצִיַהְו שוָריִּתַה ןֶנַּה רַשְעַמּו םִלָּכַהְו הָנֹוְלַה הָחְנִמַה
 יִתיִיָה אל הָנ"לָכְנּֿ :םיִנֲהְּכַה תַמּורְתּו םיִרַעְושַהְו םיִרְרְשִמַהְו םיולַה

frt vb nonnדעו | °° >65* | 40 " cf v 32 || 39 * Sebיִרָש,  frt ins38 ©  
 exc | 43 sic 8 >60MSS, VarS 'מלדרע | 44 * 93155 630 יִרָשְל | ל 3
 16%155 ¥ הָדותַה | 45 1 6 26155 Vrs המלשו | 46 * 1115 633 ףסא |

kali Neeuiov), frt add ||יִשאְר | 47 ** >65 (67  ¥ dub ] > 0 mlt MSSל  

Cp ,ב r 6"+ NIIA.| 2° 6 kal #uigedoovro || ל Vars הללקההתֶא | 41 
 תכשלב | 5 6 הנובלה



 ₪22 - הימחנ 1-2

 יִתאָּב לֶבָּבְּדִלִמ אָּתְסַשְתַּתְרַאְל םִיִּתְשּו םיִשלָש תַנְׁשִּב יִּכ םֶלָשּוְיִּב
 הָניִבֶאְו םלָשּוריל אֹובָאְול :ּךְלַמַהְִמ יִּתְלֲאְׁשִנ םיִמי ץֶקָלּ ךלּמַהלֶא

 תי יִרְְַּב הָּׁשִנ ול תושְעל היבול ביׁשָלֶא הָשָע רֶׂשֲא הלר
 ץוִחַה הָיבוט-תיב ֶלְּכדלֶּכ-תֶא הָכיִלְׁשַאָו דֶאְמ יל עֶר :םיִהְלֲאָה

 תיִּב יִלָּכ םֶש .הָביִשֶאְו תֹוכְׁשְלַה ּורֲהְמִיְו הָרְמֲאְופ :הָבְׁשְלַהְוִמ
 םִיִלַה תְָנְמיְּכ הָעְדֲאְוס = הָנֹובְלַהְו הָחְנִּמַה-תֶא םיִהְלֶאָה
 :הָכאָלְּמַה ישע םיִרְרְׂשְמַהְו םִילִה ּוהָדְׂשְל"ׁשיִא ּוָחְרְביו הָנָּתִנ אָל
 םַעְּבְֶאְו םיָהלֲאָה"תִַּב בֶזעְב עּודמ הָרְמָאָו םיִנָנְפַהְתֶא הָביִרָאָויי
 שוָריִּתַהְו ןֶגָּדה רָשָעַמ ּואיִבַה הָדּוהְי"לָכְוי םָדְמָע-לַע םֶדמעֶאְו
 קרְצְו ןהפה הָיְמְלֶש תורצוא- לע הָדְצואְנַ :תֹורְצֹואָל רָהְצִיַהְ
 םיִנָמָאְג יִּכ הָיְנִּתַמְּב רּוָּכזְְֶּב ןֵנָח םֶדָילַעְו םיוְלַהְְוִמ ּהָיְדִּפּו רֿפּוּסַה

 תאזְילע יֵתלֲא יִהְרָכז<  ס= :םָהיִחֶאל קלַחל םָהילעְנ ּובָשַחְ
 םימיב5 :ויָרָמָשְמְבּו יַהְלֶא תיִבָּב יִתיִשָע רֶׁשֲא יֵּדְסֲח חַמָּת-לַאְ
 תומְרַעֶה םיִאיִבְמּו תָבָשַּבו תוּתַנ םיִכְרְד ו הָדּוהיִב יִתיִאְר הָמָּהַה
 םיִאיִבָמּו אׂשַמ-לְכ םיִנֲאָתּו םיִבָנִע ןַײ-ףַאְו םילמחַהלע יםיִפְמֹעְו

 הָב ּובָשָי םיִרּצַהְי< :דִיצ כמ ב ידיעָאָו תֵּׁשַה וב םֶלָּור
 :םֶלָשּויִב הָדּוהְי יִגָבְל תָּבשַּב םיִרְכֹומּו רֶכָמ"לָכְו גאָּד םיִאיִבְמ
 -רֶׁשֲא ּהַָּה עֶרָה רֶבְּדַהדהַמ םֶּהָ הָרְמִאְו הָדּוהְי ירח תֶא הָביִרָאְויל

 םֶכיִתְבַא ּושָע הָכ אֹולֲהי5 :תָּבְׁשַה םוידתֶא םיִלְלַחְמּ םישע םָּתַא
 םֵּתַאְו תאְּזַה ריִעָה לַעְו תאֹּוַה הָעְרְהדלָּ תֶא ונילע ָניִהְלֶא אביו
 רֶׁשֲאַּכ יהופ ם יֵתְּבִׁשַה-תֶא לֶלַחְל לֶאְרְשידלע ןורח םיִפיִסּומ
 הָרְמאְו תותלַּה ּוָרְנֲסִיַו יהָרְמֲאְו תַּבׁשַה י ונפל םֵלָׁשּוְרי ינעש וללצ

 םיְִעְׁשַה-לע ּתְרמעֶה יְֹגּו תָבַשה רֶחֶא רע םּוְתְפִ אל רָשַא
 רְָּמִמ"לָכ יִרְכְמּו םיִלְכְרָה וניל :תָבַשַה םנְּב אָשַמ אביאל
 עּודְמ םֶהָלֲא הָרְמָאְו םֶהָב הָריִעָאְ יי :םִיָּתְׁשּו םעּפ םָפָשּוְריִל ץּוחמ
 אוָהַה תַעָהְְִמ סֶכְּב חַלֶשֶא די ּונָשִּתִםִא הָמּוחַה דָנָנ םיִנָל םָּתַא
 םיִרָמְש יםיִאָבּו םירהְטמ יְהִי רֶׁשֲא םיְוְלַל הָרְמֲאְו>> :תּבׁשב ואָב אל
 לע הָסּוחְו יִהלֲא יל"הָרְכְז תאז"םַּג תָּבִׁשַה םויזתָא שדקל םיִרָעָשַה

  Q° snl | r8הֶנָּתַנ  | ro sic Occ, KVרַצָחַּב | 9 6! הָּכְׁשְלַה 65% 7
 | םיִׂשָמֹעְו | * 5 3ג + םָּב  | 15 * sic Occ, Orםַצְּבְקַאְו | 13 1 6 6% הָוַצַאו

 | 8ג 'שָה םי 80 mat Mssג "ב | 18° 6505 | םָהיֵלֲע | ל 112155 6 1 16
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 וביִׁשה םיִּדּוהְיַהזתֶא יִתיֵאָר םַהָה םיִמיַּבוסָג> = = וְְָסַח בֶלְּכ
 תיִדּחְׁשַא רַָּדמ יִצֲח םֶהיֵנְבּו :תּיבֲאומ יתִּיְנוְמַע 'תֹוידיְָׁשַא םיֵׁשָ
 םֶּמַע ביָרָאְוfפ :'םַעְו םע ףּוׁשְלַכְי תיִדּוהְי רֵּבַדְל םיִריִּכַמ יםָניֵאְו
 ּנְּתִתְםִא םיהלאּב םעיִּבְׁשַא םֶטְרָמָאְו םיִשְנַא םֵהַמ הָּבַאְו םֶלָלְקאְו
 אולֲה5 :םָכָלְו םֶכיִגְב םהיֵתְנְּבִמ ּואָשַּתםִאְ 'םָהיִנְבְל םֶכיִתְנְב
 למ הָיָה םיִּבַרָה םִיֹוּנַבּו לֵאְָשידְלִמ הָמלָש-אַטֶח הלל
 דם לֵאְרְִׂיײלכ-לע דלמ םיִהְלֲא ּוהָנְּתיַו הָיָה ויָהלאל בּוָהָאְו ּוהֹמָּכ
 -לָּכ תֶא תשעל עֿמְשנַה םֶכָלְוז :תֹויְרְּנַה םיִׁשָנַה ּואיִטָחַה ותוא
 :תוירְכנ םיִשָנ בישהל וניהלאּב לעְמַל תאוה הְלּודְגַה הערה
 יִנֹרְחַה טלבנסל ןָתָח לּולָנַה ןהפה ביֵׁשלֲא-ןְּ עֶר יבמ
 תיִרְבּו הָּגְהְּכַה יִלָאְגלַע יִהלֲא םֶהָל הָרָכְזפ :ילעמ ּוהָחיִרְבַאְ
 תֹוָרְמְׁשִמ הֶריִמַעַאְו רָכְנלָּכִמ םיִּתְרַהַטְופ :םִיִוְלַהְו הָנֶהְּכַה
 תֹוָנָמְזִמ םיִתְעְּב םיִצַעֶה ןֶבְרְקְלּוני :וּתְכאַלַמּב שיא םָיוללְ םיִנָהְלל
 :הָבּוטְל יֵהלֲא להר םיִרּוּכַּבַלְ

 23 *1ובישהה | ל 0 תֹייִדָּרְׁשַא | < 0 תֹויָנַּמע | 24 * 3 םֶניֵא יִצֲחַו | ל <6]
 5 ןושלבו | 291 6 IMS 613 םיִנַהֹּכַה | 0 GBAL ותכאלמכ.
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 cHroxicALl ב א םימיה ירבד

 תלָשּותמ ףוגח3 :דָרָי 'לָאְללהְמ ניקי ּשוְנָא תָש םֶֶגי 1
 נו יַדָמּו גונְמּו רֶמְּג תַפָי יִגַּבב | :תָפָיְו םָח םֵׁש חגי מָל
 ינְבּוז :הָמְרנֹותְו תַפיְִו זנְָׁשַא רֶמְג ינְבּו :סֶריִתו יִּדָׁשַמּו לָבּותָו
 םיִרָצִמּו שּוּכ םֶח יִנְּבי  :םיִנָדורְו םיִתַּכ יהָשיִשְרַתְו הָשיִלֶא ןֶו
 יִנְבּו אָבִּתְבַסְו אמערו אָּתְבַסְו הָליִוֲחַו אָבְס שּוכ יִנְבּו :ןַעָנְכּו טופ
 ירו תויָהְל לָמָה אּוָה דוְרָמְנ-תֶא דלי שּוְָוו :ןֶרְרּו אָבְש הָמְעַר
 -תֶאְו םיִמָנְע-תֶאְו יםייִדולְדתֶא דלי םִיִצְמּ  ם  שְראָּ
 וצי רֶׁשֲא יםיִחְלְַּכתֶאְ םיִסְרְתַפ-תֶאְוי> :םיִחָּתְּפַנ-תֶאְו םיִבָהְל
 -תֶאְו ורְכַּב ןויִצזתֶא דלי ןענְבּוי ;'םיִרּתָפַכיתֶאְו םיִתְׁשִלְּפ םֵׁשִמ

 "תֶאְו ְגְחַה"תֶאָויכ ישרה תֶאְו ירֹמֲאָה-תֶאְו יִסּובְיַה-תֶאְוי :תח
 גְּבז :יָתָמֲחַה"תֶאְו יֶרָמְּצַה-תֶאְויִרְוְרַאָה-תֶאְויי :יִניִפַהדתֶאְו יִקְרַעָה
 :יֶּדְׁשֲמְו רֶתְגְו לּוחְו 'ץּועו םָרֲאַו דּוְלְו דֵׁשְכַּפְרַאְו רּושַאְו םליע םש

 רי רבע :רֶבַעְדתֶא דלי חלָשו חלש -תֶא דלי רָׁשְכַפְרַאְי* :
 :ןָטקָי ויָחֶא םשו ץֶרָאָה הָגְלְפָנ וימי יִּכ לפי דָחֶאָה םֵׁש םיִנְב יִנָש
 -תֶאְוצ: :חַרי-תֶאְו תִנַמְרצֲח"תֶאְו | ףלָשתַאְ דֶדומְלַאתֶא דלי ןטקיְולפ
 :אָבְׁשתֶאְו לֵאָמיִבַא-תֶאְ לביֵע-תֶאְו== : :הֶלָקְד"תֶאְו לזואזתאְו םֶרּודַה

 פ | = ןָמְי יב הָלָארּכ בָבּוי"תֶאְו הָליֲח"תֶאְוריָפואזתֶאְי
 חרת רחְנ גרש יער גכָּפ רבעי :חלָש 'דָשְכַּפְרִאו םשיי+

cf ad Gn 5,1255 | 5° 6+00/02 | + לאלָלהמ  Cp 1, 2 5 69 Kawav, 

ca 30MSS Edd 69 Gn 310,2 ךושומ) || 6 16  Mogoy (Gnל 60  | EAeida cf7 
 'רו | ץ *16 6 6ם שיִש-- || ל pl MSS Edd 60 Gn 'ד] (?pro VT) || זס 6+
 טז cf Gn 10,9 || 11--23 >6° (Sx); cf ad Gn ro,13ss | 110 םיִדּול, א

trspל-ל  || prb 1K cf GAL | r2° 63155 Xaghwvieww 65911155 Gn® Xap.םייִדּול,  
 ante רשא cf Amg,7 | 17 *1c MS*X=75 6* Gn ro,23 yy םרַא יֵנְבּו | 6

6MSS $ Gn [שמ || 18 6% -- add ut Gn 10,245 | 10 6 05 דל | כז 55 
 . 6% -- Kaxvavיִנָּב | ל  || 24 * ins 6 6לבוע  || 22 104155 8 Gnלזיא 685



CHRONICA I 1223ז 7-7  

 הָלֶא*פ :לאעָמְׁשְִו קָחְצִי םֶהְרְבִא יִנְּבִ* ס :םֶהְרְבַא יאּוָה םָרְבַא
 עֶמְׁשִמפ :םֶשְבִמּו לֶאְּבְדִאְו רֶדְקְו תֹויִבְנ לאֵעֶמְׁשִי רָּבְּב םֶתְלּת
 יגְּב םָה הָלַא הָמְדְקְו ׁשיָפָנ רומי :יאָמיֵתְו יֵדֵדֲח יאָשַמ הָחּודְ
 ןשקיו ןָרְמְזתֶא הֶָדְלִי םֶהְרְבַא שְגֶליִּפ הרּוטק יִנְבּו* ם :לאעֶמְׁשִ
 ןָיְדִמ יגְבַּו :*'ןָךדו אָבְש ןָשקָי יגְבּו חּושו יקְּבְשוו ,ןקמּו .ןֶדְמּו
 ס :הֶרּוטְק נב הָלֲאלְּ הָעְּדְלִאְו עֶדיִבֲאו ְּךֹוֹנֲחו ירפַעָו הפיעי

 וש יב :לֶאָרְִׂיְו רשע קַח יב קחְצײתֶא םֵהרְֲא דָלו
 רֶמּואְו ןַמיֵּת זַפלֲא יִנְּב* ס  :חַרְקְו םֶכְעַיְו שּועיו לָאּועָר ָפיִלֶא
 הָמַש חַרָז תַחְנ לֶאּועְר יִנְּבי :קלְמעו 'עֶנְמַתְו 'זנְק םָתְעַנְו "יִפצ
 :ךַשידָו רָצָאְו ןָשידְו הנו ןועְבִצְו לָבּוׁשְו ןָמול ריִעָש ינְבּול :הָּנַמּו
 ףילע לָבוש יִנְּבפ :'ִעָנְמּת ןטול תוחַאְו" יםמוהו יָרוח ןטול יִנְבּופ
 הנע ייגְּבי :יהנעַו היא ןועְבְצ יִנְבּו 'םֶנואְו יַפְׁש 'לָביַעְו תַחְגָמּו
 הלב ירָצָאדיִגֶב :ןרְכּ ןֶרְתִיְו ןָבָשאְ ףןרמח 'ןושיד יג יושי
 ס  :ןָראַו ץוע ןשיד יגְּב ףשעי ךועזו

 ינבל ְּךְלַמְךְלִמ יֵנָפִל םּודֶא ץֶרָאְּב ּוכְלָמ רשא םיִכָלֶמַה" הָלֶאְו
 למ עֶלָּב תמו :הָבָהְנְּד ֹוריֲע םשו רובו לעלָּב יֵלֲָרְׂשִי
 םַשּוח ויְּתְחַּת רלֶמַי בבי תמי :הָרצַּבִמ חַרָזְּב בבי ויָּתְחַּת
 הָּכּמַה ידֹדְב"ְּב דַדַה ויִּתְחִּת למי םשּוח תמי :יִנָמיִתַה ץראמ
 ויֶּתְחַּת ּךְלְמִיִנ דָדַה תֶמַַוּז :"תויע וָריַע םשֶו בָאומ הָדָשַב ןידְמדתֶא

27 ** <65 || 20 65% (kai) Nagta(t)nA | 30 * Gn 25,14 מו || ל' nonn 
MSS 05505רדח 6% א 6" 4505; cf ad Gn | * 6 Oawuav || 31 5,19 QI: | 
32 ° 6 Zogax | ל 65% Aaidav 67 4008. 67755 = AM | 5 6“+vb nonn | 
337 65 Fapep (6* Faigap) .א Ogep, 6 Faiga x. Fopep | 34 °° 1c 6° 

  Gn 36,11 DY; 65%(ת00₪)  cf 6* | 36 * ca 30MSS 63MSושעו בקעי,
Zwgap = 94? |? Var! ‘pi || > >MSKes 495 || 38 °° 65 Qvav (e 40?), SAT 
MSS x. Adap x. Piowv )1 Atcav) | 39 * 6PT™MSS .א Awuav (6% Huav); 1 “| ut 
Gn 36,22 || °° 65 >. Alla® x. Nauva || 40 * 1 6 mlt MSS 67)8( Gn 36,23 

 0 || © 65% Zwg Zwgap 67 207%, Gn” DWטקסג  | > 65 FaignA GFוולע

cf 36 | % 115 655 }— | © 6% Qvau 6" Avav (sic et 41( 6%%5 = 6 | 
41 * Seb )3 | ל Gn 36,26 la 655 +- .א EABaua Buy. A. || 5 1 6 mlt MSS 

6% Auota(u) Gn Jpn | 42° 6° Qoap || ל 6 Baiaay, | 5 cf ad Gn 36,27; 
65 x. Zavav | 51 6 22MSS 6* Gn jpY] vel 6 6%** [ןקעי cf Nu 33,315; Dt 
  6 Boar (6 Bako) || > 6" Zengwp | 45 6םֶהיִכְלַמ | ל 65 ** 43 | 10,6

 -  ? Q 635(גטסע) 3 םושָח | 46° 65% דרב | ? 3 םדָא 8* = 4 | 5 א תויע
 )? [6000(ו)ו (םיתע 9 ny; 6205343155) = ₪ Gn 36,35 )5קו



 1224 : א םימיה ירבד 2,18—1,48

 תֹובֹחְרִמ לאש ויתָחַּת ךלְמִיו הלמש תֶמיוé :הָקְרְשַמִמ הָכְמש
 תֶמיפ :רוּבְכַעְְְּב ןָנֶח לַעַב ויָתְחַּת ּךַלֶמינ לוָאָׁש תָמיופ :רָהָּנַה
 לֵאָבַטיִהְמ ֹוְָׁשִא םֵׁשְו יֵעַפ וריע םֵׁשְו ידַדֲה ויְתָחַתְךֶלֶמיו נָח לַעְב
 עגמת פלא םוֶא יפולֲא יָה דה תָמָיַו :יבָהָ יִמ יתַּב דָרְטַמתַּב
 :ןֶניּפ ףּולַא הָלֶא ולא הָמְבילָהַא ולא :תַתִי ףולא יהָיְלע ףולא

 םֶריע ףּולא לָאיִדְנמ ףולא* :רֶעְבַמ ףולא ןָמיִה ףולא נק ףלֲא
 פ :םֹוְרָא יִפּולַא הָלֶא

 ולב רָכשָשְי הָדּוהְיְו יול ןועְמש ןבּואְר לֶאְרְשָי יִנְּ הָלֶאְי 2
 ןְנואְו רע הָדּוהְי יִנְּבִּי ם ירָשֶאְו דָּנ יִלָתְפ ןמְנִבּו ףסוי ן

 הָנּוהְי רוָכְּבורע יהיו תענה 'עּוש-תּבמ ול דלג הָשולֶש יהל
 -תֶאְו ץֶרֶפדתֶא ל הָדְלְי ותֶלַּכ רָמָתְני :ּוהָתיִמְיַו הָוהְי יניִעְּב עֶר
 ינבּו ּלּומָחְו ןוִרְצַח ץֶרֶפ יִנְּבב ס :הָׁשִמֲח הָדּוהְי יִנְּבלְּכ חַרֶז
 ימרּכ יִנְבּוז :הָשְמְח םֶלָּכ 'עַרֶדָו לֵכְלַכְו ןַמיֵהְו ןַתיִאו ייִרָמָז חַרֶז
 ס  :הירזע ןָתיֵא יִנְבו :םֶרַחַּ לַעְמ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי רָכּוע רָכְע

 יּולְּ"תֶא 'םר"תֶאְולְֵמְחרי-תֶא וליל רש ורצח גבו
 יֵנְּב איִשָנ ןוׁשְחַנ-תֶא דיָלּוה בֶרְניִמַעְו בָדָנימע-תֶא דילוה יםָרְוי
 זעבּוו :זַעּב-תֶא דילוה אָמְלַשְו אָמְלְשתֶא דיֶלוה ןוׁשֲחַנְווי :הָדּוהְי
 ֹרֹכְּב"תֶא דילוה יִשיִאְו :יִשידתֶא דילוה דָבועְו דַבֹוע-תֶא דילוה

 ֵַּר יִעיִבְרֶה לָאְנַתְבי :ישלשה אָעְמְשו יִנָשַה בָדָניִבַאַו בָאיִלֶאתֶא
 ליָגיִבֲאו הָיּורְצ םָהיִתְוְחְנ < :יִעְבָשַה די יִששַה םָצֲאי :יִׁשיִמֲחַה
 -תֶא הָרָלָי לִיניִבַאגל :הָׁשלְׁש לָא"הָׂשֲעַו בָאֹויְו יִשָּבַא הָּורְצ יְנְבּו
 ןוְצָחְְּב לכי  ס ּילאָעְמֶשּיַה רֶתָי אָשְמַע יִבַאַו אָׂשָמַע
 'בָבושְו 'רָשִי ָהיֶנְב הָלֶאְו תוָעיִרְותֶאְו הָשא הָבּוזעְדתֶא דילוה

47 6* 006 (pr (גס-- | 50 * pl MSS 6A Gn 36,39+ ִכְעְְַּב | ל' pl 
MSS Gn# רדה; 655 ך- טו66 80008 || ל mlt MSS 6730 Gn YD; 659* ש0ץשק 
(Nפע?) | >% <65 || °1 ft 6 Gn®3 jg | 51 * 65 Oaiuav || ל Q )ג MSS 679 
Gn הולע 65% הלוע | 52 6 EAB. | 53 6 Matap Magcap ( Bayan) | 
54 GL Apap (6 Zapwew cf ad Gn) | Cp 2, 3°6—wv | ל 1? 6 6° = ענש | 
5 GPA ו6ןוסטמג = לֵאּומֲח] cf $ et Gn 46,12 || 6 * Jos 7,14 al (frt false) | 

 | ןבו  | 8 Sebןכע  | 7 pc MSSעדרדו : 1 6 mlt MSS 61415588 rR s.rל
v gss cf Ru 4,18ss | g * GF Apau, 6BAT9MSS = 1 cf? || ל 6A (לבכ) לכ 
 | ןו=  655 (bis) Ru 421%תיִּב | זז  Apau | ro * 65 Appav | ° 6א. + 65%
13 60° Au. || 15 6°“ Agoy 9 Asom || 16 al loc ‘W‘2N, 6° 486000 GA Agidoa | 

17 MS. 6- 25 17,25 יִלֵאָרְׂשיַה; | 4 | 18 =*16 8 תֶא ותַשֶא 'עד]מ 9 
 . lagovgא.  65* lwagap || 5 6Fתאו) | ל  prתא  <1215, IMSתאו ; <2MSS(השא



 2,19--1 6 א א 68 I ל 1225

 -תֶא ול דֶלּתַו תֶרְפָאדתֶא בֵלָכ ֹוָל"חקיַו הָבּוזֲע תֶמּתַו :"ןודראו
 רַחַאְוי :לֵאְלֲצְב"תֶא דילוה יִרּואְו ירּוא-תֶא דילוה רוחו :רוח

 םיִשֵׁשְּב אֹוָהְו הָמָקְל אוָהְו רָע יִַא ריכָמיתּלָא ֹןרְצָח א
 םיִרָשָע וליִהְיַ ריִאְיתֶא דילוה בּוָגְשּוצי :בּנְׂש"תֶא ול דָלַתַו הָנָׁ
 ריִאְו תּוחדתֶא םֶרָאְודרּושָג חק :דָעְלִנַה ץֶרָאְּב םיִרָע שולָשְו
 דיִבָא ריכָמ נב הָלאלָּכ ריִע םיִשָש ָהיֶתּונְּב-תֶאְו תָנקדתֶא םּתַאַמ
 הבא ןּורְצָח יתָשַאְ הָתָרַפֶא יבלכְּב ןֹוְרצֲח-תֹוִמ רֶחֶאְו+ :דַעְלְנ
 לֵאָמָחרְיִנְ יָה ֵעֹוְקְת יבא ירוחְׁשַא-תֶא ול דֶלָתַו

 הש יִהְּתַנ :יהָיִחא 'םַצֶאְו ןרֶאְנ יהָנּובּו םָרורֹכְּבַה ןורְצָח רֹכְּ
 דיִנָב היי ם :םָנֹוא םא איה הָרְטִע ּהָמְשּו לֵאָמְחַרִל תֶרָחַא
 עֶר יימש םנֹואיִגְב הו :רָקַפָו ןיִמְיְו ץעמ לֶאְמְחרְי רוכְּב םֶר
 לתו ילוָחיִבַא רּושיִבַא תֶׁשֲא םֵׁשְופ :רּושיִבַאו בָדָנ "יש יינְב
 אל דֶלָס תַמָיַו 'םִיָפַאְו ידָלַס בַדָנ יִגְבּוי :ידיִלּומ-תֶאְו ןְּבִחַאדתֶא ול
 :ילֲחַא שש יגְבּו שש עשו *יִנָבּו "יָעָשַי םִיַּפַא ייִנָבּויז :םיִנָב
 ינָבּוּ ס  םיִנָב אל רֶתָי תֶמִיַו ןָתְנֹווְו רָתָי יִמָש יִחַא עָרָי נבו

 ןששל הָיָה = = :לֶאָמְחַרְי יגְּב יָה הָלֶא אַז תַלַּ ןֲתנ
 ןשש ןַפנ :עָחְרִי דָמָשּו יָרְצִמ דב ןׁשׁשְלּו תֹוְנְּב"מִא יִּכ םיִנָּב
 -תֶא דיֶלה יִּתַעְו5 :יִּתֹעהתֶא ול דלתו הָׁשֲאְל וְּדְכַע עֶחְרְְל וָּתְּבתֶא
 דילוה לֶלְּפֶאְו לְכֿפָאזתֶא רילוה לָבָזְו :דָכְז-תֶא דילוה ןָתְנְו ןֶתַנ
 הָיְרַדְעַרּגפ :היְרזעתֶא רילה אּוהְיְו אּוהְיְדתֶא דיִלה י לבער :דבּועדתֶא
 יִמָסס"תֶא דילה הְׂשעְלָאווס :הׂשְעלֲא-תֶא רילה ץֶלָחְו ץֶלָחדתֶא דילה

 דילה הָיְְקיִו הָיְמְקְיתֶא דילוה םּלשְו* :םּולַשתא דילה יִמָססְ

 18 © 65 x. Opva (ןנרא = הנורא) 6% <. 385 | 19 6 97 || 20 64 'ִצְּב |
21 65 Zepovx(s) | 24 *1 6 64 בכ אָּב | ל 41 ו | < 1 ָהיִבָא | 5 = רוח 19. 0 
et 4,3 (cf 8,30 (לעב = לעבשא | 25 * 3MSSKea הנב 69%% > Bava(i)a, 
Baava cf 3 || °° vocal dub cf 6¥ || ° 65% ה (ny), 67 Axiau; 1 + 

  Axop F Ikap 9 efא.  | 26 65 OZop 4+™M55 Ouvou[o] ¥ Avav || 27 65%ויָחָא
Acar || 28° 6%‘yHW 6/9 || ל-ל <67 || > cf 32 | 29 *1 6 mlt MSS 65 (—xaia pr 

  6ל |  * 65 AXcaiadבס ||  6 Mund 61115 = ffאטוג) לִיָח-- )6% לינ--) | מ

1 prb יושי yr (וישי וישא cf GF |60 || > nonn MSSKen GL יש" GPAs וש 
  5 OvaaA(e. vel sim || 32 6” ldouda; 1 8% 6 8או 6% סט; 65 8

pi | 33 vocal inc cf 6¥ | 34 6%* שאמג! || 35 cf ad 33 | 37 6° מ 
4 OgAad F EAgaelh | 3g 6” Euag (crrp) || 40 cf ad 33. 
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 ֹוְֹכְּב יעָשיִמ לֶאְמְחַרִי יִחַא בָלָכ ינָבּו* סם + :עֶמְׁשיִלָאזתָא
 ַחָפַתְו חרק ןוִרְבָח נבי :ןורְבָח 'יֵבֲא הָׁשֵרָמ ןנְבּו ףיֶנייִבֲא אּוָה
 רילוה םָקָרְו םעְקְרָי יבא םַתַריתֶא דילה עַמָשְו< :עַמְׁשְו יםְקָרִו

 שלי פיפ :רוצ:תיב יבא עמו ןועס ימי :יִמש"תַא
 :זָּנתֶא דילה ןֶרָחְו 'זִּנתֶאְו 'אָצּומ-תֶאְו "ןֶרֶחתֶא הָדָלָי בָּ
 בֶלְּכ שני :ףַעָשְו הָפיֵעְו טְלַפְו "ןָשיִנְו םֶתויְו םגָר יִדַהְ ינְבּוז
 "תֶא הָּנִמְדִמ יִבֲא ףעש דלתופ :הָנַחְרִתִִתַאְו רֶבֵׁש דלי הָכַעַמ
 ינּב יה הָלֲאפ :אָסְכע בלָּכיתַבּו אָעְבִ יָבֲאַו הָנּבְכַמ יבא אוש
 אמל :םיִרָעְי תָיְרק יִבֲא לבוש הָתַרְפֶא רוכְּ רּוחְְּב בכ

 יָבֲא לָבושל םיִנְב יְהִי :ירדָנתיב יבא 'ףֶרָח םֶחָל-תִיב יבא
 יִרְתִיַה םיִרָעְי תָיְרִק תֹוחַּפְׁשִמּו :'תוחְנְמַה יִצֲח *הָארָה םיִרָעְי תירק
 :ילֲָתְׁשאָהְו יִתַעְרַצַה ּואְצִי הָלֲאַמ יִעְרְׁשַמַהְ יִתְמשהְ יִתּוּפַהְו

 יִצֲחַו בָא תיִּב תֹוָרְטַע יִּתָפֹוטְנּו םָחָ תיִּב אמל יִנָב* ם
 םיִתְעְרִת ץַּבְעַי *ובָשְי םיִרְפוס תוחְּפָשָמּה5 :יִעְרצַה יִּתְחַנֶמַה
 :בָכְרְתיב יבא "תַמחַמ םיִאַּבַה םיִניִקַה הָּמִה םיִתְכּוש םיִתָעְמַׁש

 ורבה ןְֲחְב ולידו רֶׁשֲא דידנְב ִה הלאו 8
 :תיִלְמְרּכַה לִיַגיִבאַל ילאָיִנָב *יִנָש תיִלאַעְרְוִיַה םעֹניחַאל ןֹנְמַא
 יעיִבְרָה רּׁשִּג ךֶלַמ ייַמְלַּת"תַּב הָכְעַמְוָּב יםיִלָשְבַאְל יׁשלְׁשַה*
 הָלְגִעְל םַעְרִתַי יששה לטיִבֲאְל היְמפְׁש ישיִמַחַהי :תיִנַחְב יהיַנְרַא
 הָששְו םיִנָש עַבָׁש םֶׁשיְלְמו ןורְבָחְב וָל"דְלֹונ הָששי :וְתָשֲא
 "'ּודְלּונ הָלֲאְופ ם וםֶלָשּוְיִּב ְךלֶמ הָנָׁש שולָשְו םיִׁשלׁשּו םיִׁשְדֲח
 -תַּב יעוׁשתַבל הָעָּבְרַא הטל ןַתְנְו בָבוׁשְו יאָעְמָש םֶלְשּוריִּב ול
 :ַעיִפִיו גָפגְו הגנוז :טְלַפיִלָא יעַמשיִלָאְו רַחָבְיַו :לֶאיִמִע

  0אא.  | 5 ₪ 01 | 43 75 GF Kapneןהַשרַמ  1 prb c GPA'ומ; 6% 42°
 |  cf Jos 15,56םעְדִקי  Pwnu | 44 65 laxiav 5 lepkaav F lepexau; 1 frtא.

  | 46 * 6 Qpwv || 5 659% lwoa(v) || 5 65% FeZove 2 Fazer[<סטסטק 65 45
et Fatag 6MS5 Fatep; prps ll) (3MSS (ןזג | 47 5 Var®S ‘ns (Ms + (הי' | 
b 1 6 GA+mit MSS ןשרג (םש--) || 48 1 6 תסממ MSS דל | 49 1ָליַו | 8 
c 607) יֵנְּב | 51% 65% EaAwpwv || * 6 םרח || = 6 6% רודג"תיב | 521 
)cf 4,2( הָיִאְר | * 1 פופ ( 54) יִּתְחַנָּפַה | 55 * א ּובְׁשי 0 יִבָשּוי | * 65 ₪ 

 < צ *1 6 6 יִנָשַה | * 1 בָאְלְּכ 62533 ₪ 3 (בלכ) | 2 * 61 ל , | Cp 3אופס
ca 20MSS 25 | > 3%55 ימלות cf 6 | > 6. Opviac | 3 38 םערוטיא 3% = 40] 
5 = mlt MSS ,ּודְלּונ | ל 14,4; 25 5,149 3 עומש cf 15 169 || > 15% 29 ₪0 

  | 6/7 ° >25; dl (dittogr)עּוש--  | 6 3 1 prb 6 2MSS 14,5 25 5,15עַבָש-תבל
 ) <1115(ילא
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 "יֵגְּב דבְלִמ ינָד יֵנְּב לֶבפ :יהֲעְׁשַּת טְלַּפילֲאָו יעֵרְְלֲאְו עֶמְׁשלַא*
 אָפֶא נב היֲִא םעָבחְרהׂמלְׁשְּופ ס :םָתֲֹא רָמְתו יִשְניפ
 ּוהָיְצַמַאי :ונָּב שָאוי וָנָב ּוהָיְזִחַא וגְּב םרוייי :ֹוָנְּב טפְׁשּוְהְי וְנָב
 :ֹוָנְב הָשַנֶמ ָּנָּב ּוהיקְח נָּב זחא נב םָתֹוי ָנָב הָיְרזִע נְּב
 יִנָשַה ןנהו וכְּבַה והישאו .יִנַבּו5 נב והָיָשאְי ונְּב ןומָא+
 הָיְנְכִי םיִקָיוהי יָנְבוֿ :םּולָש יָעיִבְרַה ּוהּיִקְדִצ יִשְלָשַה םיִקיוִהִי
 :ףנְּב לָאיִּתְלַאְש 'רַטַא הָינְכְי ינְבּווז :ֹוָנְב הָיְקְדִצ ֹונְב
 יהיָדְפ ינֶבּוופ :היְבַדנּו עַמְׁשּוה הָיְמְקְי רַצֹאָנְׁשְו הָיָדְפּו םֶריִּכְלַמּויא
 דד -נ :םֶתוחַא תיִמְלָשּ הָיְננֲחו םֶלָשְמ טָבּברְז=*ןָבּו יִעָמָשְו לֵבְּבְרַז

 ובו: :ׁשַמֲח דָסֶח "בשוי הָיִדְסַחְ הָיְכְרַבּו לה יהָבְׁשֲחוי>
 נב יהיִדַבֲע יַנְּב ףןֶנְרַא ינְּב .תיפר נב הָיָעָשיְו הימל היִנֵנֲח
 ַתיִרְבּו ילָאְנְ שּוטָח יהיִעַמְש נבו היעַמְׁש הִיִנכְׁש ינו? :יהינְכֶש
 םקירועו הי יקח יניִעוילָא היְרעְנְּוצג :הָשָש טַפְׁשְו הָיְרעְנּו
 ןְגָתֹויְו בוקע היפו ביִׁשלֲאו ּוהוילוה יניֲעּילֲא ינְבּו4 :הׁשלׁש

 יָמְרכְו ןורְצִח ץֶרֶפ הָדּוהְי גֶּבִי 4 :הָעְבְ ינו היל
 -תֶא דילה תַחָיְו תַחְיתֶא דיִלה לָבּוש-ןַב הָיִאְרּו :לָבּוׁשְו 'רּוחְו

 םֶמיִע יֵבֲא יהָלֲאְוו ס | ּיִתָעְרֶצַה תִֹחְפְׁשִמ הָלֶא דַהָק"תֶאְו ימּוחא
 רדְג יֵבֲא לָאּונְפּו+ :יִנֹוּפְלָלִצַה םֶתוחַא םֵׁשְו שָּבְדִיְו אָמְשְיְו לאָעְרֶזְי
 :םֶחְל תיַּב יִבֲא הָתְרְּפֲא רֹוָכְּב רּוחדיִנְב הֶלא הָשּוח יִבֲא רֶזַעְו

 דלתו :הָרעגְו הֵאְלֲח םיִשָנ יֵּתְׁש ּויָה .ַעוקת יִבַא רותְׁשַאלופ

 הָלֲא רּתְשַתאָהתֶאְו ינָמיִּתְדתֶאְו רָפֲח"תֶאְו םֶזְחַאתֶא הָרעַג וָל

8 51 6 69 14,7%6AL עֶדילֲעְבּו cf 25 5,16 || ל 1 העְבש || זס 31155 (cf 63) 
  6117995 Oziag | 15 1 fit 6 67 It | 17 * 5גה--,  | 12 pl MSSינבג

 . cf Esr 8 1,895 ZoBavacapרָצַּבְשָשְ] =  | > al 6 65 | 18 prps-ןבג | ל 1? 'אָה
(crrp e Re: רצבנש קזס 'בנס ?( 64 FZacagaccapog; al = רצאנש CS 

Hagg 1,1; Esr 32.8 al; 3 ;היבדנ 16t 8 | * 1 6 nonn MSS 63 ינו | 
20 * prps: ins Dיִנָבּו || ל מ 6513155 Agega 6°! 40000, prps הָיְבַשַח 1 
  | 21 * nonn(-)בשי)  (nonn MSSסוג | 4 644385 בושי  cf 67לאוהי 8 5
MSS 68 יִנְבּו | * MSF 7 634 Io (trsp ,( ; al? | * 9(6)ע iJ; al? | 5 65* 
Opva et 48566)ו || < 6 +1נַּב | 22 * Seb 65539 5-דְְבַּו | ל dl ? (gloss cf Esr- 
8,2) vel ins ? nom filii sexti || © 65* שמג! | 23 1 6 Seb pl MSS 6 יִנָבַו | 
 [ יִבְלְכּו  )1 0( | Cp 4, 1 *1 8ּוהְיְודֹוה א והוידוה ; 6*+%55 ע והיודוה 0 24
5 cf ad 219.24 | 2 6 ָחַא" | 3 pl MSS 65%9( יִנָּב pr ;יבא ins יִנָּב 

 ּוח 61 4.
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 בּונָעדתֶא דילוה ץוקוי :ןְנְתֶאְו ירַחֹצִי תֶרַצ הָאָלָח יִנְבּוז :הָרעֶנ יִנְּב
 ויָחָאַמ דָּבְכַנ ץּבָעַי יהי :'םֶרָהְְְּב לֲחְרַחַא תֹחּפְׁשִמּו יהָבָבְצַה-תֶאְו
 ץבָעַ ארק :בַצְעַּב יִּתְדַלַי יּכ רמאל ץַּבַעְי וָמָש הָארק ֹומֲאְו
 הָתיַהְו יִלּובְּגתֶא ָתיֵּבְרַהְו יִנָכְרֶבְּמ ּךִרְּבִא רמאל לֵאְרְׂשִ יהלאל
 :לֵאׁש-רֶׁשֲא תא םיָהלֲא אביו יבצע יִּתְלַבְל הַעלַמ תיִשְעַר ימע די

 :ןוּתְׁשֲא יִבֲא אּוָה ריָחְמתֶא דילוה לתָחּוש-יחא' בלבו 2
 -ריע יִבָא הָנֲחְּתיתֶאְו ַתַסָּפ"תֶאְו אָפְר תיִבדתֶא דילוה ןותשָאְו
 ינָּ היִרְשּו .לָאיִנְתֶע זנק יִנְבּוּ ם  :'הבר יִשְנַא הָלֶא ישָחְנ
 -תֶא רילוה הירש הָרָפְע-תֶא דיָלֹוה יִתֹנֹועֲמּווצ :יֵתַתֲח לֵאיִנְתְע
 הנְפְיְּב בלָּכ יגְּופ ם יָה םיִׁשְרֲח יִּכ םיִׁשָרֲח איג יִבֲא באי
 הָפיִזְו ףיז ל לֵאלְלַהְ יָנְבּווו6 :זנקו הָלֲא לנו םעֶנְו יהָלֲא ּוריע
 דתֶא יהו ןוליו* רפעו דֶרַמּו רָתָי הָרְזַעיְןִבּויז :ילָאְרׂשַאו אָיְריִ
 יהיִדְהיה וָּתְשַאְוי :ַעְמְּתְשֶא יבא חֵּבְׁשִי-תֶאְו יִמַש-תֶאְו םיִרִמ
 יִבָא ילֶאיִתּקְתֶא וכוש יִבָא רָבַחְתֶאְו דג יֵבֲא דֶרְתֶא הל
 ינבּופ ם :"דָרֶמ חָקָל רֶׁשֲא הֹׂעְרַּפדתב יהְתְּב יֵנְּב הָלאְו ַונְ
 :יִתָכְעַּמַה עֹמְּתְׁשִאְו יִמרנה .הָליִעְק יִבָא nnd תֹוָחַא *היִדְוְה תָׁשִא
 -ןָבּו תָחֹז יעְׁש יִנָבּו ןולוָתְו ןֵגְחְּב התו ןונְמַא ןומיִׁ יב

 הֵׁשְרְמ יבֲא הָדְעַלְו כל יִבֲא רע הָדּוהְיְְב הֶלש יִנְביי  :'תחח
 אָבְַכ יׁשְנַאְו םיִקּויְו= עְֵּׁשַא תיל ץִּבַה תדבעדתיּב תֹוָחְְׁשִמּו
 הָמַהְיי :םיִקיִתעםיִרְכּדַהְו םָחָל יִבָשְיַו בָאומְ וקַעְּבִררָשַא ףֶרָשְו שָאויו
 פ :םֶש ּובׁשְי וָּתְכאַלְמַּב ְלָמַהְדַע הָרְדְּו םיִעָטְנ יִבָשְיְו םיֹרָצּיַה

 | cf 6וקו  | * in ftקל 6 06%55 רַחֹצְו (%55+65 רַחַצְו); אט רֶחְצִי 1* 7
8°12? vel ins? PD: cfg | ל cfad2,33 | ף 65 06 raBns || ro 6° ץצשטוצ 

 | תו  ; 1 frt anteaהָּפְרַמ  velק60אףסוצ) +  )cf 6-9העְרִמ  prps(הֲעְדמ);
  || 12 * ins (cfi 39יבא  Agxa(c), roMSSחטדמק  6Aזז * 630 בֵלָכְו | ל

 ינקה , .יִחַא | * 68 בכר ₪ 2,55 || 13 :מ5 6 67 יִתנְועַמּו | 15 == 1 6 (6)ט רע
  | > pl MSS 606 om 1; 1 sic vel ins antea nom || 16° insו kB Seb 7)Qgהלאו

 \(0600)6מ\  00100( | ? 65% koiהרוע להו -ץֶרֶפ נבו 6+ 65 0166 (טוסו)
(G+ |06 cf 25,2* | 177 * 16 pl MSS ₪ יִנְבּו | ?ל 16 6 (cf¥) רו 

 ( Abetaדֶלּתַו רַהְּתַע | 18 3 65 (60דמ  et pergןוליו al trspon v 185 post) דיְלוה

 (הילע ?) ¥ 00000טו cf ad 233 | 5 65 Feia 0ל | ? cf 19הידה (א)יה;
mlt MSS = gj || 4 exc? vbb; cf ad 17 || 19 * 65 Idouiag * loudaiag || ל ins frt 
6 68H (ו)םַחָנ יִנבּו ןמ(י יִבֲא ףוי=) ןועמשו הָליעְק יבָא ה(ל)ילד | 
 ) || > GMS )0(600)0'יִתְו  095 6A"ותו  KOcc gL(ןוע-כ) ןוימש || ל 677% * 20
 . תיב ּובָשיו (יב 'שיו)  * Ec || % exc? vbb || 2r 6 EnAwu(v) | 22 1|6ש0ו 6%
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 םֶשְבִמ וְגְּבֶלַש5 :לוָאָׁש יחַרָז 'ביִרָי ןיִמָיְו ילָאּומְנ ןוָעָמְש יֶנְּב
 :ֹוָנְב יִעָמָש נב רּוכַז נְּב לֶאּומח עַמְׁשִמ יָנְבּו6 ֹונְּ עַמְׁשִמ ֹונְּ
 םיִּבַר םיִנָּב ןיִא ויחֲאלּו שש תוָנְבּו רשע הָשָש םיִנְּ יעְמְׁשלו>ז
 -רָאְבּב ובשיר ם :הָדּוהְי יִנְּבדַע ּוּבְרַה אל םּתְחַפָשִמ לבו
 לָאּותְבְבּוס :ידְלֹותְבּו םַצֲעְבּו יהָהלְבְבּו :לעּוש רצחו הָרלֹומ יעַבָש
 ייִאְְּב תיבְבּו יםיִטּוס רצֲחבּו תֹובָּכְרַמ תִיְבְבּוי :נָלקְצְבּו הָמְרָחְבּו
 ןיעְו יסָטיִע םֶהיֵרְצַחְופ :דיִוּ ילְמרע םֶהיִרָע הָלֶא םִיָרעְׁשְבְו
 םיִרָעַה תֹוָביִבְס רֶׁשֲא םֶהיִרצַחלָכְ שַמָח םיִרָע ןשעו ןֶכְתְו ןומר
 בָבושמּוי :םָהְל םֵׁשְחִיִתַהְו םבְׁשֹומ תאו ילֲעָּב-רַע הָלֶאָה
 הָיְרָשְַּב היָבְׁשֹיְְּב אוהיו לאי : הָיִצַמֲאְדןְּ השי למ
 ללאמישיו ילאידעו הָיָשעו הָיַחושי הבל ייעְלָאְופ :'לֶאיִשעְרּב

 :יהָיעַמְשְַּב ִרְמְשְְב היד לב ישב יא, הנו
 ּוצְרֶּפ םֶהיֵתֹוֵבֲא תיַבּו םָתֹוחְָּׁשִמְּב םיִאיִשְנ תומְשְּב םיִאְּבַה הכא
 :םָנאֹצְל הָעְרַמ ׁשָּבִל אָיגַה חָבְזִמְל דַע רג אוָבְמְל וכלי בל
 יִכ הָולְשּו תָטְקְשְו םיִדָי תבֲחְר ץֶרָאָהְו בוט ןָמָש הָעְרִמ ּואְצְמִופ
 ויַמיִּב תומָשְּב םיִבּותְּכַה ּהָלֶא ואביו: :םיִנְפְל םש םיִנְׁשיַה םָמי-ְִמ
 ּואְצְמַנ רֶׁשֲא יםיִניעְּמַה-תֶאְו םֶהיִלֲהֲא-תֶא וכו הוה ּוהָיְקְזִחְי
 םָנאֹצְל הָעְרַמיִּכ םֶהיֵּתְחַּת ּובָשּיַו 'הָזַה םוּיַהדַע םֶמיִרַחִיַו הָמש

 תֶאמ ׁשֶמֲח םיׁשְנֲא רי רֶהל ּוכְלָה ןֹועְמַׁש ייגּבְַמֶּהְמּויי :םָׁש
 -תֶא ויו :םָׁשֹארְּב 'יִעָשְי יגָּב לֶאיּזעְו הָיִפְרּו יהָיְרעְנּו הָיְטלְּ
 פ = :הֶַה םיַה דע יבש ּובְׁשיְי קָלֶמעל הָמֵלְפַה תיִרֲאְׁ

24 * al loc מי' cf ad Nu 26,12 | ל Nu ‘> 6” lapew || * 6] 38 Nu ] 
25 cf ad 233 | 27 GBAT9MSS rpeig | 28 6+ x. Eau(a)a cf Jos 19,2%F ; 
  | 30 Jo 4הָלעַּב, 19,3 הָלָב | * Jס ךֶלֹוּתְלֶא 15,29 05] * 29 | )41 ?1( 15,26

  Bapoup ¥ Bapewv Jos 15,32; 19,6 (3)הָסּוס | צי  | 31 3 Jos 19,5לּותְּב

  | * trsp + adֶךֶלֶמ  | 5 p MSS Vrsתֹואָבְל | < Jס5 15 םיִחָלָׁש ]6 נפ ןֶחּורָש
  1 66 )4רתע :9,7 רתע (15 39,30 ָךֶתַע ?) | ל  Jos :5,42'ִצחְו | 32 * 1 'ִעְּב.

false) 6 pl MSS 60% 55 Jos 15,32% "| | v 33 cf Jos 19,8 | * 5962 Jos nבֵּעל | 
 ||  2 lwac (cf 3)ל 65% ושש(6)וט éricrpéeguv 006 | (6א. 57 5 34

  [viodאָוהְו | ל קזפ = לֶאהַשָע = הָׂשֲע | 36 * 6 טוס\ /\ועטט 65+5%55 * 35
2000 0100 Auwv] | ל VarB ;לֵאְמיִׂשיְו 2MSSKen ,לאמשיו 6A! =. (טןגסמ! || 
 %* |  65 Zager | © 8 Auwv | % 65 vp 6* Zauapiov'וז] | ל 6% 5 37
Zupeuv Gra: 20000; prps ‘YW cf26 | 3g lc 6 (ה)ָרָרְּג | 40 6+יַנְּב | 
4r°K “pm (cf 6 0 'ּועָמַה | ל 6+ םָׁש ּאָצַמ (אווצטוסטס וְאָת-הַמַּעֲינִיִם)Vaז?( | 
42 * 6A Nwatd(e)ia | ל 65 legove cf 2,31° | 43 °° >6F. 
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 ןעּוצְי ּולְלַחְבְו ּוכְּבַה אּוָהיְּכ לֵאָרְׂשִירּוכְּב ןֶבּואְר יִנָבּוי 5
 :הָרֹכְּבַל שַחְיִתַהְ אָלְו לֶאְרשיִרּב ףסוי :ינבל ותְרְכַּב הָנּתְנ ויִבָא

 ןגֶּבי ס :ףסויל הָרכְּבַהו ונפמ דנו וימָאְּב רג הָדּוהְי יב
 יהָיָעַמְש 'לָאּוי יָנְב* :ימְרְכְו ןוְרְצִח אּולפּוְךּוגֲח לֶאְרְשְ רֹכְּב ןְבּואָר
 הָרֵאְּבֿפ ּונָּב לַעְב ֹונְב הָיִאְר ָנָב הָכיִמ5 :ּוְנָב יִעָמְש ּונְּב גוג נב
 :ינבּוארל איִשְנ אּוה רֶׁשַ דלמ יראגלּפ תל הָלְנָה רֶׁשֲ ונב
 :ּוהְיְרַכְזּ לאיי שארַה .םֶתֹודְלִתְל שַחְיְתַהְּב ויָתחַּפָשַמְל ויָחֶאְוז
 לעב ובְנדדעו רֿערעְּב בשוי אּוָה לאויב יעַמְׁשןּב זֹוְעְוַּב לבו
 םֶהיִנְקִמ יִּכ תָרְּפ רֵהְנַהְדְמַל הָרָּבִדִמ אֹובְל-דע בַשָי חרְזַמַלְופ :ןועמ
 לפיו יםיִאְרְנַהַה-םע הָמֲחְלַמ ּושַע לאש יִמיְבְגס דָעְלּ ץֶרָאְּב ּובָר
 :רעלגל חַרֶזִמ ניל םֶהיִלֶָאְּב בש םֶדָיּב

 שארָה לָאויו :הָבְלסדַע ןָשַּבַה ץֶרָאְּב בש םּלְגְנְל דָנְיִנְבּו
 םַהיִתְוְבִא תיִבְל םָהיַחַאְויי :ןְׁשְּבַּב יטפׁשו ינו הָנְׁשמַה יםפָׁשְו
 והָלָא 4 :הֲעְבְׁש 'רֶבַעָו עי ךבעיו ירי עב םֶלָשְמּ לֵאָכיִמ

 ךּב "ישישיְב לאכיִמְּב ֶעָלנְַב יריב יח ילוחיב יב
 :םָתֹובֲא תבל שא יֵנּגְְּב לֵאיּדְנעֶךֶּב יִחֲאופ :יְּבְּב ודָה
 :םָתֹואָצות"לע ןורָש יִשְרְגִמילֶכְבּו ָהיֶתֹנְבַבּו ןָשְּבּב רעל וְבְׁשוי5
 :לָאָרׂשִיְַלִמ 'םַעְבְרִי ימיִּו הָדּוהְייָלַמ יטָתֹוי יִמיִּב ּוׂשֲחִיְתִה בז

 םיִשְנָא לָיַחיִנּבְִמ הָׂשֹנְמ"טְבׁש יִצָחְו ייֵדָנְו ןְבּואָרינְּךפ ם
 הָעְּבְרִאְו םיִעָּבְרַא הָמָחְלַמ יִדּומְלּו תָשְק יֵכְרָדְו בֵרָחְו ןֵגֶמ יִאְשְנ
 -םע הַמָחְלִמ ׂשֲעוופ :אָבְצ יאְצ םיִׁשְׁשְו תוָאְמדַעְבָשּו ףָלא
 םֶדָיַב ּוֵנְתָנִיַ םָהילע יִגְרְזַעיַופ :בֶדּונְ שיִפָו רּוטיִו םיִאיִרְנַהַה
 ברל רוּתְעַנְו המֲחְלַמַּב וקע] םיהלאל יב יםֶהְמְעש לכו םיִאיִרְנַהַה

idx 2* + kai |2 65% נבל 'ב ןַתָנ: 5 ףסויל | 2 6 סטצסד06  Cae, 
 4 5 6" 1ונָּב | dub; 1 ? 6 SX יִמְרַּכ | < 6* יִעְמַש, 566 1 4 | 5 65 6 !שמ) |
 6 = 24/1855 6A תלגת | ל GX sine J | 7 6 ושמג | 8 * 6! yr | ל 6" יעמׁש|
 D( x0 * 65% +. rapoixouc'רגה) || ל 6 םיִבשי | << 684 לפדדע | 12 * 6>

lwan | < 6+ rpauuaretc GF +k. Eapav || 13 * 6ן-- )6° ט--) | ל 67 <.  
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 20 * 9 ּורזעיו 6% וקַעזיו | ל 65 +6 טאףצשןגסדה 00760.
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 םִיָתאָמ ןאצְו ףֶלֶא םישמח םָהיִלַמְג םֶהיִנְִמ ּבְשּוַני וב ּוחָטָביִּכ
 -יִכ< ּוְלֶא הָאְמ םֶדֶא שָפְגְו םיָפְלַא םיִרומחְו ףָלֶא םיִשְמָחְו
 -דַע םֶהיֵּתְחַת ּובָשָיַו הָמָחְלִמַה םיִהלֲאָהַמ יכ ּוָפָנ םיִּבַר םיִלָלַ
 ס  והָלגַה

 ףןוָמְרָח לעבי-דע ןְׁשְּבִמ 'ץֶרָאָּב יִבָשָי הָשַנְמ טָבָש ייִצֲח נוי
 ירֶפַעְו םֶתּובַאתיִב ישאְר הָלָאְו+ יּוְבְר הָמַה" ןֹומְרְחירַהְו ריִנָשּו
 רב םיִשְכַא 'לַאיּדְְִו 'הידוהְו הּיְמְרְו 'לַאיִרֶזעְו לַאיִלֶאְו ישי
 יַהלאְּב ּולַעְמ55ְַ | :םֶתובַא תיִבל םיִשאְר תומש יִשְנַא לי
 :םֶהינְפִמםיִהלֲא ריָמְׁשַה"רֶׁשֲאץֶרָאָה"יֵמע יֵלֲא ירחֶא וז םָהיֵתְבַא

 ס :הָזַה םיַה דע ןןוג רֶהְנּו יאָרֶהְו רֹוָבָחְו 'תַלֲחל םָאיִבְי
 ןֹורְבָחְו רֶהְצִי םָרָמַע תַהְק יֵנְבּו= :יִרְרְמּו תֶהְק ןושרג יל יב

 בֶרָנ ןֹרַהֲא ינו םִיְרִּו הָשמּו ןְנָהֲא םֶרְמִע יִנְבּוי ם  לָאיְעְ
 דיָלה סָחְניִפ סֶחְניִפ"תֶא דיֶלֹוה רֶזְעְלָאי :רֶמְתיִאְו רֶזָעְלֶא אּוהיִבַאְ
 יִזָעְרי :יִזָעְתַא דילוה יֵּקְּו יֵקּב-תֶא דילוה עּושיִבַאו יי :ַעּושיִבַאדתֶא
 -תֶא דילוה תויָרְמ3 :תֹויְמ-תֶא דילוה הָיְחַרְזּו הָיִחַרְזתֶא דיִלוה
 קּודָצ-תֶא דילּוה בּוטיִחַאְו < :בּוָמיִחַא-תֶא דילוה הָיְרַמַאְו הָיְרמֲ
 תִיַּב ןַהַּכ רֶׁשֲא אּוָה הָיְרועְתֶא דילוה ןנָתוינ :ןְנָחו-תֶא דילוה הָיְרועְו הָיְרזעְתֶא דיָלּוה ץַעָמיִחַאו 5 :ץֵעָמיִחַאתֶא דילוה קדָצְו
 היִרמאָו הָנְרַמֲאתֶא הָיְרע דֶלַי ָכׁשּריִּב הָמלָש הָנּברֶָשַא
 -תֶא דילוה קורָצְו קודָצ-תֶא דיָלּוה בּוטיִחַאְו 5 :בּוטיַחֶאדתֶא דילוה
 :היְרזעזתֶא דילוה הָיְקֶלִחְו הּיִקְלַחדתֶא דיֶלוה םּולַשְוּי9 :םּולש

 קָדְעוהיוי* :קְנָצּוִהְי-תֶא דילוה הָיָרׂשּו הָיְרָשתֶא דילוה הֶיְרזֲעַו>
 ס = רָעאָנידַכְבִנ יב םֶלָשּוְיִו הָדּוהְידתֶא יהָוהְי תָלְגהְּב לה
 יִגְבל םּוָשְרְיִנּב תֹוָמְׁש הָלֲאְוי :יִרְרְמּו תָהְק םֹׂשְרִג יול יִנָּבי 6

21 IMSKen 65* sooo || 23 ** 65% kai oi ףגו066 | ל >6F | © 68° 
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 יִלָחַמ יִרְרְמ יֵגְּב+ :לֶאיֵּנעְו ןרְבָחְו רָהְּצִיְו םֶרָמע תֶהְק יִנָבּוי :יִעָמָשְו
 ונְב יִנָבָל םושָרגְל5 :'םַהיַתְבַאל וולה תוִחּתְׁשִמ הָלֶאְ יושמו
 נב יירתאי ונָּב יחַרָז דנָב ודע ֹונְּב יתָאתֿפ :ונב הָמְז ֹונְּב תַחָי
 ףֵסְיְבֶאְו נב הנָקְֲא :ונְּב רי ֹוְָּב חרֶל נֶּ יבָדְניִּמַע תֶהְק יֵנְּבזי
 :ֹונְּב לְָׁשְו וָנְב הּיּזִע ֹונְּב לָאיִרוא ֹונְּב תַחָּתְפ ווְנָּב ריִפַאְו ֹונָּ
 ונְּ ייפוצ יהנמלֲא נבי הָנָקְלָאי :תֹומיחַאו יִשָמִ הָגַקְלֶא נבו

 לאּומָׁש יו :ףנְ הגל נב מרי וָנְּב יביא :ֹוָנְּב 'תַחגְו
 נב יעָמְש ֹונָב יִגְבְל יקחמ יִרְרְמי יִנְּב< :יהיבַאו יִנָשַיורֶכְּבַה
 ס נב הָיָשִע נב 'הינחי ּונְב אָעְמַש5 נב הע

 פלש תֹונְּב"דע רש לעומ"לַהא ןֶּבְשמ פל םיִתְרָׁשִמ יָה ול
 הָלֲאְוצ :םָתָדֹובע-לַע םָמָּפָשִמְכ ְָּמַַו םָלׁשוְיִּב הָוהְי תיִּבתֶא

 :לֶאומָשְרְב לָאּויִּב רשמה ןְמיֵה יִתָהקַה יְִּבַמ םֶהיְִבּו םיִדְמְעָה
 הָנְקְלַאְרְב יףיצְךְּב< ייִחיִתְרַּב 'לָאיִלָאְרְּב יםָמרְְרְּב הָנְקְלָאְּבי
 :הָיְנפְצְּב הָיְרוֲעְּב לֵאֹוְּ הָנָקְלֲאןָּבי :"ְׂשמֲעְּב 'תַחָמְְּב
 יִול"ָּכ תֶהק"ְּב רֵהְּצִיְַּב* :חרְקְךְּב ףַסְיבָאְְּב ריסַאְְּב תַחַּתְָּב=*
 ּוהְיכְרָּבְִּכ ףסָא ֹוגיִמָילַע דַמֹעָה ףֶסֶא ויָחָאְו* ם ::לֵאָרְׂשְיְּ
 ייִנְתֲא-ןְּבי5 :יהיְּכְלַמ"ןָּב יהישעב" ב לֵאָכיִמ- ןְּביפ :אָעָמָש-ןֶּב

 ב תב :יעְסשְרּב הָמזְרּב ןתיאְְּב*ז :היְרעְּב "חרב
 ךַּב ןְתיִא לואָמָשַהְלַע םָהיֵחֲא יִרְרְמ ינְבּופ = :ילְְּב םׂשְר
 ₪ eS :יהָיקְלחְְְּב הָיְצַמַאְוְב הָיְבְׁשְחְיפ למ "ְָכַעְּב 'ישיק

  65 6םֶתַבַא תיֵבְל | 6 * 65 באוי | ל  Nu 3,20[0ןגסטט6)ו | ל 6 * 4
A הסמו 3%55 456 cf NNT 26 || > 65 laapa (crrp?) || % 6 leop(e 0 72/7 
cf 262 (3 Jatur) | v 7 cf Ex 6,235 | * 6 ונְּב ") | 8 65 רֶתָיְבַא+L( רֶהְצִי | 
ro 67 Auwwe cf תחמ 20 || צד **1 6 א נב 61 'לא 6 nonn 5 63 | b 

6 6 ‘DY cf 15 1,1 | © 6-75 = 1 prb (cf 19 et 15 1,1( [וחת vel Din] | 
 ד: אּוהיִלָא | ל 5 למי | 5 ins 6 67 זנב לָאּומְש | 16
 2 הָיִבַא יִנָשַהְו לאו | 14 +56 | 5 6%556= 2/0060 | 15 ** >8 |
 ל 6% Avoia | 16 9 super cantores || 17 65% &v bprdvoig (ריש יִלָבַּב) |
 6 630 תהק | 1 cf נ2ל || ל 65 בָאילא cf 12: | = 65 ַחיִּת> * 93 הת |

 | || * 3 Muséזס  Gr Apwiwe cf adל |  cf 115א ףיִצ, 0659 ףוצ, 6" יִפוצ; =
22 A ut 8; G“4+nonn vb || 25 *1 6 nonn MSS 6? 'D | ל 5 Malachia || 

= 26 * 6 Hoag (FJD?) 5* Agave | ל 65 20001 * Atapiov || ° 65 Arteta 
1 Abia (3 Aria) cf 6° | 27 6* Oupi | 28 65 61א] crrp? cfs || 29° Seb 

 . | * mit MSS KO: Sly wip || > 65 Agbia || 30 ** 65% sol 40606-ןֶבּו
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 :יולדָּב יִרְרְסְֶָּב ישּומְּב ילָחְמְרְּב< :ירָמָׁשְּביִנְּּב "יִצְמַאְְבִי
 תיּב ןָּבָשִמ תֹדובֲע"לָכְל םיִנּותְג םּיוְלַה .םֶהיִחַאו

 הְּבְזמדלַעְו הָלּועֲה חַּבְזִמ-לע םיִריִטְקִמ ויָנָנּו ןרַהָאְו* :םיִהלֲאָה
 "רֶׁשֲא לֹכָּכ לֵאָרְשִ-לע רפַכְלּו םיִשְדָקַה ׁשֶדָק תֶכאָלְמ לֹכָל תֶרׂטְקַה
 סָחְניַּפ נב רֶזָעְלִא ןֵרֲהֲא יגְּב הָלֲאְופ ס :םיִהלֲאָה דָבָע הָשַמ הנ
 ונָּב יתנְרְמ :ונְב הָיְחַרְז ונְב יִנֲע ֹוָנָב יִקְּבא :ֹונְּב עּושיִבַא ָּנְּב
 פ נב ץעמיִחא ונְּב יקוָדָצ :ֹונְּב 'בּוטיחא ּוָנְב הָיְרַמֲא
 יִתָהָּקַה תַחּפְׁשִמְל ןרַהְא יגְבִל םֶגּובְנִּב םָתוריָמְל םֶתּובְׁשֹומ הָּכֲאְו
 -תֶאְו הָדּוהְי ץֶרָאְּב ןחְבָח"תֶא םָהָל ּונִתיַופ :לָרּּגַה הָיָה םָהָל כ
 בֶלָכְל ּונֲתָנ ָהיֵרְצֲחיתֶאְו ריִעָה הָהְׂש-תֶאְוּיז :ָהיֵתֹביִבְס ָהֵשָרְנִמ
 ְוחְבָח-תֶא טָלְקִמַה ַיֵרְעדתֶא ּונְתַנ ןרַהֶא יגְבלְו* ם הָגָפְיְְּ
 :ָהיִׁשְרְנִמ"תֶאְו עֶמְתְׁשִא-תֶאְו ירתְנתֶאְו ָהיֶשָרְנִמתֶאְו הָנְבְלתֶאְ
 ןָשְעתֶאְו< :ָהיִשְרְגִמדתֶאְו ריִבְּדתֶא ָהיֶטְרְגַמ-תֶאְו ןֶליַחתֶאְו
 הָטמְמּו5 ם 'ָחיִשְרְנִמדתֶאְו שָמָש תיִּבתֶאְו יִהיִשְרְנִמתֶאְו
 "תֶאְו ָהיֵׁשָרְנִמ"תֶאְו 'תָמָלָעְתֶאְו ָהיֶשָרְנִמתֶאְו עַבְּגתֶא ףןַמנְנַב
 :םֶהיִתֹוִחְּפְשִמְּב ריִע הָרְׂשֲע-שֶנְׁש םֶהיֵרֲע"לְּכ ָהישְרְגמיתֶאְו תֹוָתָנֲע

 הָפַמ תיִצֲחַּמַמ יהֲמַּמַה תַחּפְׁשִמַמ םיִרָתֶּּנַה תֶהָק יֵגְבַלְוֿ> ם
 םֶתֹוחְְּׁשִמְל םושרג גבול ם :רֶׂשֲע םיִרָע ֶרּגַּב הָׁשנָמ 'יִצח
 הָׁשֹנְמ יהַמַמַמּו יִלָתְפַנ הַטַמַמּו רָשֶא הַטַמִמּו רָכׁשֶׂשִי הַמַמַמ
 הָטמִמ םָתֹוחְּפְׁשִמְל יִרָרָמ יגל ם ::הַרְׂשֲע שְלֶש םיִרְע ןְשְגַּב
 :הָרָשָע םיִּתְש םיִרָע 'לְרוגְּב ןּולְבְז הַמַמִמּו ידָנהַטַמִמּו ןבּואְר
 ּנְתיַופ :םֶהיִשְרְגְמתֶאְו יםיִרָעָהדתֶא סָיַוְלְל לֶאָרְׂשִייִגְב ּוגְתִיַ
 למי גְּב הָטפִמּ" ןועָמשהינֶב הָטַמִמּו הָדּוהְי"יִנְב הַמּפִמ ילֶרַּב

Somer || 36 6730 || ל 9  Maegaia+2 nomm cf31 * 9(65) \ןו60060 *  
 לָאױע | 37 * 65 Mapeni $ Maru || ל 69 בוט-- | 38 * 67 Zaboux | ל 5

ZeAvaהישרגמ"-תאו | 5 65  + Jos42 * 1 6 ]05 21,13 ריִע | ל 3  | Axeicaua 
leap21,15 ןלח; 65  Helon Josןליח 43 | 43 * 9  (N)nAwv © AXAwy cf4+3%55  

ins 6 65 (3?) Jos 21,16 “|זליח) | 44°  (mit MSSרֶּתַי 42  A ¥ 667 cf 
 'ט '\ (65 Arrav 3 Nרbע( הָּתְי | ל %55+6502 + 'מ "ו 0) רּוצדתיִּבדתֶאְו | 45 * 5

6X3) AAouwe 9 4/6 || * 66*) 'מ "ו ןעְבָזתֶא | ל  Jos 21,17 (cf6  
puis)8*65 66 ד.  )cf ad Jos 21,5 et105 22,19 ןֶהיִשְרְגְמדתֶאְו | 461  

 הָטַמִמ (9 )s44 םָתֹחּפַׁשִמְל et tum ins 6 Jos (cf 6" + Eppa) ממו םִיִרְפָא
 ג ןד | ל 4 | 47 * 1קזמ 6 ]ס 21,6 הָטִמ (תיִצָחַמְמּו) יִצֲחַמּו | ל ]05+ לָרּוּנַב |

et in fin + vb nonn ||ל > ]ספ 21/7 || 49 ]05 21,8 + הָלֶאָה  | jq48 * 693  
Jos 219 | °° <65* Jos. \50 * >3  



 234 = א םימיה ירבד 6-2

 יתוִחְּפָשָמְמּויי ם יתוְמְשְּב םָהְתֶאּואְרקי"רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרָעַה תא
 יִרָעתֶא םֶהָל ּונָתַיַני :םיָרְפֶא הָטַממ 'םֶלּובְנ רָע יהְיַו תַהְק יְְּב
 :ָתיַשְרְגִמתֶאְו רֶזָּ-תֶּאו םיִרְפֶא רַהְּב ָיֵׁשָרְנִמ"תַאְוםֶבָׁש"תֶא טְלְקּמַה
 -תֶאְו :ָהיֵׁשְרְנִמ-תֶאְו ןורֹוח תיִּבדתֶפְו ָהיֶׁשָרנִמ"תֶאְו םֶעְמְקְי"תֶאְ
 הטמ תיִצֲחמְמּו ָהיֵׁשְרגמ"תֶאְ ןֹומר"תַג"תֶאָו ָיׁשָרְִמ"תֶאְו ןוליא
 תַחּפְשַמְלי ָהיֵׁשְרְגִמ"תֶאְו'םֲעְלַּב"תֶאְו ָיֵׁשָרְגַמ"תֶאְו ירַגָעְתֶא הָשנְמ
 הממ "יִצֲח תַחַּפְׁשִמִמי םושרָג יֵנְבְלפ ס :םיִרְתִנַה תֶהָקיַנבִל
 ָהיֵׁשְרְנִמ-תֶאְו 'תרְּתְׁשע-תֶאְו ָהיֵשָרְנִמ"תֶאְו ןׁשְַּּב ןלוּג"תֶא הָשֵנְמ
 -תֶאְו יתָרְבָד-תֶא ָהיֵשְרְנִמ-תֶאְו יִׁשֲרֲכ-תֶא רֶכׁשֶׂשִי הָמַּמִמּול
 :ָהיֵׁשְרְגִמ"תֶאְו יסְנֶעְתֶאְו ָיֶׁשָרְגְמ"-תֶאְו יתֹומאָרדתֶאְוי :ָהיֵׁשְרנִמ

 -תֶאְו ןּדְבע-תֶאְו ָהיָשְרְגִמתֶאְו לָשְמדתֶא רָשֶא הַמַפִמּופ ס
 :ָהיֵׁשְרְגִדתֶאְו בֵחְר"תֶאְו ָהיֵשָרְגִמ-תֶאְו קקוח-תֶאְוֿ :ָתיֵׁשָרגִמ
 *ןומִמד תֶאְו ָהיֶשְרְגִמ-תֶאְו ליִלָנַּב ׁשֶדַקיתֶא לָּתְפַנ הָּטמַמּו"
 ירְרְמ גבל ם :ָהיֶשְרְגִמ-תֶאְו 'םְתְיְרִק-תֶאְו ָהיָשְרְנִמ-תֶאְ
 -תֶאְו רֹוָבְּת-תֶא ָהיֶשְרְנִמתֶאְו 'וגומְר"תֶא ןלְבְז המַמִמ םיִרְתוְּגַה
 -תֶא ןֵבּואָר הָמַּמִמ ןּדרַיַה יחָרְזַמְל ֹוחַרי ןְְריִל רֶבַעַמּו5 :ָהיֵׁשְרְגמ
 "תֶאְו< :יָהׁשְרְנִמזתֶאְו הָצְחָיתֶּאְו ָהיֶשָרְנִמתֶאְו רֵּבְַּמִּב רֶצָּב
 -הַממַמּו5 :ָהיֵׁשְרְנִמ-תֶאְו תַעֿפיִמ-תֶאְו ָהיֶשְרְנִמד תֶאְו ומ
 :ָהיֵׁשְרְנִמתֶאְו םִיָנֲחמיתָאְו ָהיֵׁשְרְגִ"תֶאְו דָעְלִּנַּב תֹומאָריתֶא דג
 פ | יקיִשְרְנַמתֶאְו ריָנְעַתֶאָו ָהיָשְרֶנִמתֶּאְו ןוּבָשָחְתֶפְו"

 וגְבּוצ :הָעְּבְרִא ךורמשו 'ביִשי יהָאּופּו עלות רָכׁשֶׂשִי נְבְלְוי ל
50 °° 6% 660606 00106 Jos D3 .. Np: | 51 *16 670 Jos 21,20 

 |  VY cf 42 || 53 Jos 21,22 Dp'ִמְּ | ל 1 6 5 םֶלְרּוג | 52 1 6 ]05 21,2ז

55 “lc Jos21,25 JA | ל 1 6 nonn MSS 6** (cf $ et ad Jos) םָעְלְבַי | 
55 1 6 Jas:21,26 נב תֹחּפׁשִמְל‘ | 56 ** 55 rarpidv; 1 (cf 46 etc) Dתhwלמ 

  || 57 * Josרותשע  prb crrp; 8,3עשת Jos mֶל ||  vel 1 ut Jos 21,27יֵצֲחַמ

 |  | * 65 Acgepa Aagwp ¥ AcBnpwo 8 Dabereth $S Debratןוישק 21,28
v 58 <65 | **1 6 Jos 21,229 תומרי et Dj ןיִע (e quo ft (ם"נע | 59 lc 

Jos 21,30 לֶּאַשְמ | 60 1 6 105 1 תֶקְלֶח | 61 5 SF 0אשןגט Jos 19,35 NBD: 
 +  | 62 3 609-075 Jos 21,34ראד תֿמַח; 1 קזפ תמָח | * [05 21 ]מרק 21,32
Jokneam .. et Qarta )6* Qedes)..|° 16 6 ןומר vel 6 Jos 19,13* הָנְזַמְר | 
5 65 Oayxeia, Jos 21,35 b7Q] | 63 = 65% 016 dvcudc || לל >6 | 64 5 
Maegia = Mwgaa® | 65 6” Pauuwv ¥ Pauae || 66 655 Fate(n)p Jos 21,39 

  Kaw), Q (cf 6) QW! || > GFל |  6 ovr, Nu 26,23 joרי | 0ק 7, ז*
ZouBpav. 
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 -תיִבְל םיִשאְר לֵאּומׁשּו םָׁשְבִיְו יַמְחַיְו ילֵאיריו הָיְפְּו יִָע עלות
 -םיִרָשַע דיִוָד יִמיִּב םֶרֶּפְסַמ םָתֹודְלִתְל ילְיַח יֵרּוּבִ עלותל םֶתובַא
 היְחַרְזִי יִגְבּו יהָיְחַרְזִי 'יִָע "יִנְבּו ם :תוֶאָמ שָשְו ףלֶא םִיָנְׁשּו
 םֶתֹורלְתָל םָהילע 4 :םָלּכ םיִׁשאָר הׁשְמֲח ִהיִׁשִי לא הָיְדַבְעְ לֵאָכיִמ
 ּוּבְרהְדיִּכ ףְלָא הָשֶשְו .םיִשלֶש "הָמָחַלַמ אָבְצ יִדּודְּג םֶּתּובַא תיִבָ
 םיִנֹומְׁש םיִליֲח יִרוּבְּ רנשְש תוחַּפָשִמ לכל םֶּתיֵחַאַופ :םיִנָבּו םיִשָנ
 ספ | לָלִל םֶׂשֲחְיְתָה ףלא הָעְבָשְו

 יִלָעְו ןובָצָא עַלְב יִנְבּוז :הָשלש לֵאעיִדיִ רכב על ןמְנְּביֿ
 םיִלָיַח ירֹוּבִנ תֹובָא תב ישאר הָׁשְמֲח יִניִעְו תומיריִו לָאיִּזָע
 יִרָכָּב ינו ס :הָעָּבְרַאְו םישלָשּ ףַלֶא םִיַנְׁשּו םיִרְׂשֲע םֵׁשֲחְיתָהְ
 תֹותָנֲעַו 'הָּיְבַאַו יתֹומיִריו יָרַמַעְו ייניִעויְלָאְ רֶָעיִלַאְ שלו יהְריִמְז

 תיִב יִשאָר םֶתודְְתְל םֶשָחיִתַהְוי רָב יגְּב הָלֲא"לכ תמו
 לאַעְיִדִי *יִנְבּופ ם :םִיָתאָמּו ףַלֶא םיִרָשָע לָיָח יִרּוּבִנ םֶתּובַא
 יׁשיִׁשְרְַ ןֵתיִזְו *הָנַעְנְכּו יִדָוָהָאו ןַמָיְנְבּ ישעי לב יִנְבּו הלב
 םיִלְיַח יָרּוּבִּנ תֹובָאָה ישארל לָאעידי יִנְּב הָלְכוּ :רֲתְׁשיִחַאְ
 +הַמַחְלַמל אָבְצ יִאְצ םִיַתאָמּו ףלֶא רָשָעדהַעְבש

 :*רחא נב 'םָשח ירי יִנָּב יםֶּפָחְו םָּפְׁשְויַ
 ס  "הָהְלְב נב יםלׁשְו ירצו ינּונְו ילָאיִצחְ יִלָתְפַב יב
 -תֶא הָרֵי היִמַרַאָה גלי הדל רֶׁשֲא לָאיִרָשַא הָשַנִמ יב

 יםֵׁשְו יםיִפָשְּ םיִפָחְל הָׁשֲא חי יריֿצָמּופ :דֶעְלַג יִבָא ריֵכְמ
 = 6* 3[ | * 6% Eukav * lepov > lauw || 5 655 ן-- | © trsp , ad ליחו

item postea | © 6% lez(e)pia || 5 67 Agtia || * Sk6 שק, F1 | ל " rks32  
lwaia | 6 * ins 6 pl MSS 678 ‘J2(3) || °° 65 Ageipa * Boyxop 9 Bechor 

6Aל  | Ura; | 8 * 6% 3806, crrp(555 + עֶלָּב) | 7 6 ירוע + הָירּוע 9  
 הָיְרַמְז | < ®Var ינע--, 65 EAei@awvav F EAtwwvat | § 6 Auap(e)ia || * 65 א

Agiov(d) || 5 65 Feueee * EAueBeu * Ale:6°84 א.  Avpnuwo = x, lepuwe || f 
Wy: QSא  * | (bis)21 | ל 6 ם--  Auaxeip || ro * Sebשס | 5 65  
Papegoan |6” א.  * || Awe || * 69 —vaav * —vavav5 69- א.  | Wp)1,35  

Ea(r)gew(u)6° א. ( Agdaeip || 12 *< ] prb (cf Nu 26,39) Dn) Dg}5 6%  
lepiuove; prps ] cfשקס, ! Qpa,ל 6  | Hpav)א.  Eagavא.  x. A(r)pew(u) 

Nu 26,426טטסטס, | * Gn 46,23 || 5 6* Agwpu (DWN) cf Gn 46,236, Agog, 
Hasim | % 6 ily | * <65, 6* Aop; lacuna? || 13 * 231155 sine \9  ;wּחDם 

 cf Gn 46,24; Nu 26,48; 65 !6וטומג || ל 65 א. !טס6ומכ * א. 2000 || " 5
BoA(a)au )* + vids 00700(:6* ם0גג6, 21  % | Gn 46,24; Nu 26,49 DW]61  

 frt lacuna | 14 dl (e [הדןלי רשא; cf או 26,31( | 15 *1 ₪ דעְלְגְו | ל 4
 ins frt * || (gloss) ] הָכָעַמ וּתְׁשֲא.



 1 - א םימיה ירבד 7,164

 דֶלָּתַו6 :תונָּב דָחָפְלַצִל הָנְיְהְּתַו ידָחְפְלַצ "יִנָשַה םֵׁשְו הָכַעִמ" 'תחא
 ד: \*

 ויָנָבּו ישרש ףיַחֶא םֵׁשְו ׁשֶרַפי ֹומָׁש אָרְקִתַנ ןּב יְמתַׁשֲא הכעמ
 :הָשַנָמִהֶַּב ריִכְמְְּב רעל נב הָלֵא ןֶדְּב םָלוא יִנְבּויז :םָקָרָו 'םלוא
 :הָלֲחַמתֶאְו רָזֲעיִבֲא-תֶאְו דוהָשיִאדתֶא הָרְי תֶבָלמַה ּוִתֹחֲאַו
 ס  :םָעיִנֲאַו ָחָקלו םֶכָׁשְו 'ןֵיְחַא יעֶדיִמְׁש יֵנְּב ויהי

 ֹונְב יהָרְעְלֶאְו ֹונְּב תַחָתְוי ֹונָּב ירבו יתַלֲתּוׁש םִיַרְפֶא ינו
 םּוגְרהְו -דַעְלֶאְ רֶזָעְו ֹונְּב חַלָתּושְו ָנְּב דָבָזְוז :ֹוָנְּב יתחתו
 לָּבַאְתִיו> :םֶהיִנְקְמתֶא תחל ּורְרי יִּכ ץֶרֶגְּב םיִרְלּנַה תָנריׁשְנַא
 וּתְׁשֲא-לֶא אביו :ֹומֲחנְל ויָחֶא ואביו םיִּבַר םיִמָי םָהיִבֲא םִיָרפָא
 :ּוִתיִבְּב הָתְיָה הָעְרַב יִּכ 'הָעיִרְּב ומָשתֶא יא ןּב תו רַהָּתַו

\F 2: 

 נב ןרעלי5 :נְּב ןמתו ונְּב חלָתְו שרו ונְּב "חפרו :הָראש
 תחי :ונְּב עׁשּוהְי ּונְּב ןונז :ונְּב עָמָשיִלָא נב דּוהיִמַע
 יָת רז ברעמלו ְרענ חָרְזמַלְו ָהיֶתְנְבּו לא תיֵּ םּתובָשַמּ
 ןָאְש-תיב הֵׁשנְמיגְב יידע 9 :ָהיֶתְנְב יהיע"רע הימנו םֶכְׁשּו
 ובשָי ּהָלֲאְּב ָהיִתונְבּו ריד ָהיֶתֹונְבּו גמ יֵיתנְבּו ְךֵנְעַּת ָהיִתֹנְבּו

 ם = ּלָאְרְשְְִּב ףסוי יב
 ינו :םֶתוחַא חַרָשְו הָעיִרְּו יִנְשיו הָגְשְיְו הָנִמִי רָשֶא גבי

 יטְלְפיײתֶא דיָלּוה רָבֲמְוי :תוֹוְרב יבא אּוָה לאיִּכְלַמּו רֶבָח הָעיִרְב
 ידסּפ טָלְפִי יִנָבּו :םֶתַוחַא אעוש תֶאְו "םָתוחדתֶאְו "רָמּוש-תֶאְו

 יהֵּבִחְי יהְָהוָרְו יחא ירש ינְבּו* :טלפי יגָּב הָלֶא "תַושעְו ילָהְמִבּו
15 %%1 ft ןיִהָא םֶשְו תֶכְלמַה | = cf אוג 26,33* || 16 * 1 ₪ דָעְלַּב | ל-ל <65 | 

© 65 200006 || 5 GL םִלְֲאי | זז Seb ךןֶבו | 18 65* (n) MaAexeg ¥ Melxae 
¥ regina || 19° 65 nq— | ל 6 (ia)aeau(v) || 5 65 .א Aaxeewu * .א Ao—- || 
20 * 6° Zwoaiae | ל 6 x. Paau (vel pro Oaap?); 3 Nu 36,35 ?ר | 
© >4MSS; Nu JNA cf 68S Oaay | 4 65% 606, Aaada 7 EAead 3 העדלא | 
* 65* Nooue | 21 65 1ini— | 23° 4MSS 83 RI | * 65 Bapyaa || 24 6" 
Hp— -(ריע) | 25 65 2000; ins 1נָּב 6 100155 || 26 6* aliter | 27 % 
Novy, ¥ Mux; al loc ןוג || 28 * Jos 16 nny] | ל sic optim MSS 6 5 
8 mit MSS Edd הֶזְע | 2g ** 65* xk. 06 6ק(שצ || ל 6FA +x. Bala(a)d .. 
cf Jos 17,11 (םעלבי) | 30> Nu 26,44* sed cf Gn 46,17 | 31 Q תִֶיְזְרִב 

K?; 16 65 (Bn[pJzaie) nבר | 32 * 65 Ipauna (crrp) | ל 65 prb רמ (sed cf 
  5 [iJuagana proל |  6 Haceyx * Heonxtן- | 33° 6 ה *6 < | 34
BapanA 4; - Baauae ]> Var® c W; 65* תיִשְעְו ע תושעו | 34 * 65 Zc(u)unp 

 (רָּפׁשל) 1415 6% 'וש | = 0 הָּנְהְרְו א הָנֲהורְו | 1 6 0 הָכְחְו; א הָּבִחִי
 דו ד ס \ו'



7,35—8,15 CHRONICA:I 1237 

 חַפּוצ יֵנְּב :לָמֲעְו יׁשָלׁשְ עמי *חפֹוצ ויָחֶא יָלֲה-©ְבּופ :םֶרַאַו
 יהׁשְלְׁשְו אָמַׁשְו ידּוהְו ירֶצְבז :.ֹהָרְמִו ירבו לַעּושְו יֹרְפנְרחְו יַחּוס

 אלע יב יאָר 'אָפְסּפּו יהי רְַי יו :אָראבּו רו
 תֹוָבֲאָה-תיִב יִשאָר רֶׁשֲא"יִנְב הָלֶאדלָּכ< :אִָצְְו 'לָאיִּנַחְו חֶרֶא
 הָמָחְלַַּב אָבַָּב םָשָחִיְתִהְו םיִאיִשְּנַה יִשאָר םיִלִָח יִרּוּּג םיִרּרְּ
 פ | ְלֶא הָשֶשְו םיִרְׂשֲע םיִׁשְנֲא םֶרְפְסִמ

 :יִשיִלָשַה תַרָחַאְו יִנָשַה לְֵּׁשַא ֹוָרכְּב עַלְּבתֶא דיִלּוה ןָמְיְנבּוי 8
 אָרְגְו ירָבַא עֶלָבְל םיִנְב יְהִי :ישימחה אָפְרְו יִעיִבְרֶה הָחּוני
 :'םֶרּוחְו ָפּופְׁשּו אָרָגְופ :'חוחאו ןָמַעְגְו יִעּושיִבַאוי 'דּוהיִבַא

 םולְַיַנ עַבָג יִבְשוְיְל תֹובֲא יֵׁשֹאָר םה הָלֶא דוחא יב הָלָאְו
 אָזָעְתֶא ידיִלוהְו םָגָנָה אּוָה אָרִנְו היחאו ןָמְעְגְוז :"תחְנֶמלֶא
 םישּוח םֶתא ֹוְחְלְׁש-ןָמ בָאומ הֶדָשְּב רילוה יםיִרָחָשְו :יֹדֲחיִחַאתֶאְו
 אֹיבְצ-תֶאְו בָבּוידתֶא ּוּתְׁשִא ישְדַחְְִמ דֶלֹויופ :ריִׁשְנ 'אָרעּב"תֶאְו
 הָלֶא הָמְרָמ"תֶאְו 'הָיִכָשתֶאְו יץועְי-תֶאְוופ :םָּכְלַמ-תֶאְו "אָשיִמתֶאְו

\T: ד 

 :לֲעַפלָא-תֶאְ בּומיִבַאתֶא דילוה םיִשָחַמּוי :תֹובָא יֵׁשֹאָר ֹויָנְב
 רלזתֶאְ ףנואדתַא הָנָּב אּוָה לדַמְשְ םַעָשַָמּ ירבע לַעָּפִֶא יָנָבּוו>

 ןוליא יָבְׁשּויְל תובָא ישאר הָמַה עמָשו הָעְרְבּו :ָהיֵתְֹבּו

 הָיְדבְזּויפ :יתֹוִמְריו "קָשָש יוִיִחַאְו < :תג יִבָשְידתֶא ּוחיִרְבַה הָּמֵה

35 “lc Seb GY יִנָבַג | 5 65 Boiaap (crrp) * lagouh | © 6% Zovga || 
  Apiagep | © 5(רפרנחו), * א.  Avappapָחיִס | ל 65 א. * | 36% K9םֶלָשְו 61 4
0 | 5 6 x. luapn | 37 * 65 Zogal | ל 67 דּוהַאו ? (cf 8,3°) | © 65 א 

  6%רתו )6% הָרְתִיו) | 38 = 0+ הנופי * 606 9 ef Salusa | © 24155 6עס
lpwva * legim || 5 65 —an || > 65 סו-- || 39 5 65* QAa 5 Eepav | ל Var® 

 | ז 6* תַרְחַאו?; 1 6 אט 26,38 םָרְלְחַא | 2 65 'וי? ? 'ונ? , | Cp 8לָאיִנמְו
3 *1 6 91155 634355 Gn 46,21; Nu 26,40 דרא | ל 67 kai Awa (= ;(ש\ 
 |  Axiaב --00006 || ל 6539 א. *  cf 7,37% et [66 3,15 | 4קזפ דּוהֲא יִבֲא 1
s°Nu 26.30% D—; GA+MSS Zwgav || 5 1 6 Nu 26,39 Dsin| | 6 * 1 ;דוהא 
655 Awd ut Jdc 3,15 )67 6 ante 5) | > 65% 066)ו-- * Mavovas || 7 5 6+ 
Fnpa, 65% + 0016 lr(A)aau || ל pl MSS דוה -- ; GMS [lJayad || 8° 6A 
MSS --םיִר (Jרי=( 65 sewpew | --ל 1015 655 אד (cf g°) || 5 62 1ותָשֶא | 
g = Gi?! אדעב 8 שרח || * 655 "מ * ע "ומ || זס 5 67 !ש06 || ל mlt MSS 
  65* 98n 2 Agep || > mlt MSSדבע  | 12 * ca 151155'בש || זז 6 'ֹפָלָא 684
Edd 6988 רך-- 67 א. 200ומג || 5 6511155 Qva(v) * —wv || 13 6 A(t)Aau, 

  6* Ewonx 7 Zigaxל |  cf 17לעַפְלָא |  | 14 *1 6 GAL DN] et ins.40טגשאש
Y .Sesac, sim $ || * = םָחֹר 27. 



 F238 א םימיה ירבד 9,1—8,16

 הָיְדבְול :הָעיִרְב נב יאָחֹויְו יִהֲּתְׁשִיְו לֵאָכיַמּויפ :ירָרֲעָו דרעי
\E גו 

 לפלא ונְּב nh הָאילְזו ָרָמְׁשִיְ 18 רב יִקָזִחְו םָנְׁשִמּו

 ןח רכז Re לאלא רע שוי :יעְמׁש יב תמו
 :'קְׁשָׁש ינְּב ילָאינָתּו 'הֶיּדַפִיְוי5 :הּיִתִתָנַעְו םֶליִעְו יהָיְננֲחוצ
 :םָחֹרְ יִנּב יִרְכזְו הָילֲאְו הָיִׁשְרעיו=ל :הילתעו הָיְרַחְשּו ישמשו
 :םלָשוריב ובשי הָלֶא םיִׁשֹאָר םֵתורְלִתְל תובא יֵׁשאָר הָלָאיפ
 רֹוְכְּבַה ונְבּופ :*הכעמ ּוּתְׁשִא םֵׁשְו ףןועְבַג יבא ושי ןועְבְנְבּוצפ

 תּוִלְקַמּוצ* :ירָכְוו ויְחַאָו רוָדְנּויי :בֶדָנְו ילעבּו שיקָו רּוצְו ןיחבע
 -םע םֶלָשּוְריִב ּובְׁשִי םָהיֵחֲא דג הָּמַה-ףַאְו הֶאְמְש-תֶא דיֶלוה
 לּואַשְו לּואָשְדתֶא דילוה שיִקְו שלק-תֶא דיֶלוה רנו: ס םֶהיַחַא
 "בו .;לָעָבְשָאתֶאְ בֶדְניִבאדתֶאְו עושכלט"תֶווְ ָןוהְידתֶא דיִלֹוה
 הָכיִמ יָנְב5ּ :הָכיִמתֶא דיְלוה לַעּב ביִרְמּו לַעַּב ביִרָמ ןַתָנּוהְי
 הָבַעוְִיַו יהָדַעְוְהְיתֶא דילוה | ֹדָחֲאְופ :ֹזָחֶאְו יֵעָרֲאַתְו יִדלַמְ ןותיּפ

 :"אצומ"תֶא רילוה יִרָמזו יזע 'תָנְע-תֶאְ תמרת רילוה
 :ונָּב ילַצֶא ֹונְב הָשָעְלֶא וָנְב 'הָפְר יאֲעְנּבזתֶא דילוה אָצּומּונל
 לאָעָמְשיו "רכב ו םָקיִרְזַע םֶתּומְׁש הלא םיִנָב השש צאל
 ויָחֶא "קֶשָע יִנְבּופ :לַצֲא יִנְּב הָלֲא-לכ ןגחו יהיו יהיְרֲעְׁשּו
 לואי יהי :ישלָשַה טְלְפיִלֲאְ יִנָשַה שּועְי ורכב ?םלוא

 הָאמ םיִנָב ינְּו םיִנָּב םיִבְַמּ תָשָק יֵכְרד לייג םיִשָנַא
 פ מב יגְּבִמ הָלֶאלְּכ םיִׁשְמֲחַו

 לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמ רַפס"לַע םיִבּותְּכ יִסָּנַהְו ֹוׂשֲחָיְתָהִי לֵאָרְׂשִילָכְוי 9

15 = 6F xk. Qpnp xk. 20nd * .א Apwd א. 056ק || 16 * 65 Zagav|| ל SAL 
(+) > letix | 17 6X היקוחו | 20 1 6 6* po | 21 67 x. Eapapa | 
22 SBA >. QBnd Px. Acts cf 12 || 24 684 + .ירָמֲעְו | 25 5 607955 + א 

 | ייִנָפַּו 0614 'ונפו ? || > K6ו | ל 65 הירפיו 4 <. 6ש09ו\6 3 הירפ
4 cf 14° | 26 1 ? 6 6! הישמשו | 27 65 ? הירשעיו || 29 * גמ5 לֶאּוְעְי 61 9,35 ] 

 | ל 68'+:58 הכלמ 6°55 הכימ? | 30 * 6 הָנְבּו | ל iח5 6 6%%2 9,36 רַנְו
  Zeyptא. *  ()atouv || 9 698 6 Za(k)xoupא.  * praemןיִחָאְו 4 ויָחֶאְו 62 * 31
9,37 Nכֵר; ins c GBASY 9,37 פ "יִרָמVr 34 | תולקמו | 33 1 רָנְבַא ut 4% 
semel | 35 * 609% לָאיּכְלַמ 4 hts | ל 0,41 'חתו || 36 * 65 61 9,42) הדי 
6% wba | ל 69130 תומזע? | = 65* אצימ | 37 * 6** אנעב? | ל 6* 3 

 |  671 x. Atapiagורכב | ל  || 38 pl MSS 68טטסמ)ג  Eon 1הָיָפְר | 5 6ל%
© 6 x. ABd(e)a | 30 * 6 Agex ® Aon | ° 68 Dאַיל | Cp 0, 1 ** 6A --םש 

  1 4%. oDהָמַהְו
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 םֶתְּזִחַאב רָׁשֲא םיִנְׂשאָרָה םיִבְׁשֹויַהְו :םִלֲעַמְּב לָבָבָל ָלְנְה הָדּוהְיְו
 ּובָשָי םִלָׁשּוְריִבּוג :םיִניִתְּנַהְו :םיולה םיִנָהְכַהי לֵאָרׂשִי םֵהיֵרעְּב
 ייעיs :הֶׁשֵנָמּו םִיָרְפֲא ןגְּבַמּו ןָמְנגב יגְּבְדִמּו הָדּוהְי יִגְּבְִמ
 -ןֶמּופ :הָדּוהְידְּב ץרפ ינְּב"ןְמינְּבַּ יֵרְמֲאדןָּב יִרָמַעְְּב דּוָהיִמַעְְּב

 -שש םֶהיֵחֲאְו לָאֹועְי חְז יִגָּבְִמּ :'וְנְּו רוכְּבַה הָיָשִע ינליִׁשַה
 להָיודוהְְְּב' םֶלָשְמהְּב *אּולס ןָמְְנְּב יֶנְּבוַמּוז :םיִעָשָתְו תואָמ
 ךֶּב םִלָׁשְמּו "יָרְכְסְרַּב יִנְעידְוַב הָכַאְו" םֶתְֹיְּב הָיְנְכִיְו :הָאְנְסַהְְּב
 תֹוִאמ עַשְּת םֶתּודְלְתְ םהיִחַאְופ : :"הָיְנְבִיִַּ לָאּועְרְרּ הָיִטַפְש

 :םָהיִתְבַא תיל תובא יִשאָר םיִׁשָנֲא הָלאָּכ הָשֶשְו םיִשָמָח
 הָיִקְלַח-ןְב *היִרזעני* :ןיִכְיְו 'ביִרָיוָהיו יהְיְעַרְי םיִנַהְּכַהְְוִמּו סם

 0 :םיִהְלֶאָה תיִּב דנג בּוטיִחַאְֶָּב תויָרָמְְּב 'קודָצְְְּב םֶלָשְמְרְּב
 -ןֶּב לידע ישָעַמו .היָּכְלַמְְּב רּוְחְשַפְִּב םֶמרִיְְָּב יהיָדעֶו>
 תיֵבָל םיִשאְר םֶהיִחַאְויי :רָמַאְְְּב "תיִמָלָשְמְְְּב 'סֶלָשְמְְֶּב הָרזחִי
 תדובע תָכאַלִמ למ יִרּוְּכִנ םיִשָשְו תֹוִאַמ עַבָשּו ףלֲא םֶתובָא

 ב ָקיְִזעְֶּב בֶן הָיעמְש םיולַקְִמּוי* = = :םיִהלֶאָה"תִב
 אָכיִמְְּב ָּיְנִּפמּו לֵכְנְו 'שְרַח רָּקּבקבּ'י5 :יִרָרְמ יגְּבְִמ הָיְבַשָח
 הָיִכְרַבּו ןּותּודְיְרְּב לגב יתיְעַמְׁשּב יהְיְדַבעְו :ףָסֲאדְּב יִרְכזָב
 םיִרֲעְׁשַהְול :יֶתָפּוִמְנ יִרָצַחְּב בֵׁשֹויַה הָנָקְלֶאְּב י'אָסֶאְב
 הָנֵה-רַעְוֿפ :שארַה םּולש םֶהיִחַאו ןַמיִחַאַו ןומְלַטְו בּוקעו םּולש
 םּולָשְרפ :יִול יִנְּ תונֲחַמל םיִרְעָשַה הָּמַה הָחְרְזִמ ְּךֶלַמַה רַעָשְּב
 תֶכאָלִמ לַע םיִּחְרָּקַה ויָבֲאתיֵבָל ויָחֲאְו חרק ףָסְיְבֶאְּב אַרְוקְְּב
 יִרְמְׁש הָוהְי 4% םֶהיִתְבַאְ לָהֶאְל םיִפְּסַה יֵרָמְׁש הָדבַעָה

 ומ הָיהְי םיִנָפָל הי הָיָה ריִגְנ ועְלֲאְְּב סָחְניִפּויי ּאוְבְמַה
 [  (trsp ,), sim ¥ | 2 ** 65 invers; F+ kai. .xaiל-5 65% םיִלְנִּמַּב הָד-- 1

= ins )6) 7.10.14; Neh rr,4) ?הי יֵנְּבִמ | ל = הִיָתַע Neh; 6* 6 
roa | > = הָיְרִמַא ? Neh; 6% om | 416 QEIMSSY (ְא618 ןְמָיִנַּב) ןַמ נב | 

 : לאיעי | ל  3 61 Basia frater ipsius | 6 6ל |  cf ‘Nu 26,20יִנָלָשַה 1 *
5 cf 2,33 || bb 1 pro 6 Neh 9 הָדּוהְו | 8 ** םסממ MSS 68 הָלֶאְו 

  ? 2הָיְנָכִ (8 הָיְנְבִנ | זס * 65* הָיְעַרִי  i 5 | > 3ינב | ל 680 (יִנריִכָמ,
 |  6% Zadokהָיָרָׂש | ל  Neh 11,10 7) | Ir + Neh 11,11עֶדי | ל 6 םי---,

  | 5858הָיְרַועַו | ל-ל אeמ ::,ו3 יִזְחַאְָּב לָארועדןַב יסשומע 3 455 * 12
 - ?( | 15 ** 65 x. 0000 x. Paישע  (excלימ ® | 13 Varםולש | 4 69* ת1-

 | אָדְבַעְו  || * nonn MSS 58 Neh 11,17 ‘qt | 16 = 65 >. \050₪ Neh 11,17םסומג

5 Neh yin || 5 32MSS 8 (מ)ףסא | 17 6( 7% 26,1. 14 \הימלש Neh 1225 
Dh | 18 65* (ai) rian | 20 6°. הָמַהְו 
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 םיִרּורְּבַה םֶלָכ< :דעומ לָהֶאְל חַתַּפ רעש הָיְמְלָשְמ ןְּב הָיְרכזי
 םֶשָחיִתַה םֶהיִרְצַחְב הָמַה רֶׁשֲ םִיִנׁשּ םִיַתאָמ םיפִּסַּב םירעשל

 -לע םהיִנְּו םַהְ :םָתְנִמֲאְּב הַאֹרָה לאּומְשּו רד דפו הָמַה
 תוחור עֶּבְרַאל4 ֹותֹוְרְפְׁשִמְל לֵהֶאָה תיִבְל הָוהְי"תיִבְל םיִרְעְׁשַה
 םֶהיֵרְצַחְּב היא :הָּבְנְנְו הָנֹופְצ המי חַרֶזִמ םיִרָעשַה יָה

 -לעְ תולה" תו = ולה םה ימיעַָה יג תעבְַ
 םֶהיֵלֲעיִּכ ּוניִלְו םיִהלֲאָה"תִיּב תֹוביִבְסּו? :םיִהלֲאָה תִיַּב תוָרָצואָה
 הָדֹבְעֶה יָלְּכילַע םָהָמּו :ירקבל רקְּבלְ ָּתְפַמַהְ"לַע םֶהְו תֶרָמָשִמ
 םיִלָּכַהלַע םיִּנִמְמ םָהַמּוופ :םּוָאיִצֹו רַּפְסִמְבּו םּואיִבָי רַּפְסַמְביִּכ
 :םיִמָשְּבַהְו הָנּובְלַהְו ןֶמָׁשַהְו ןייהו תְלֹפַהלֲעְו שֶדְקַה לבלב לעו
 םִיוְלַהוִ יהְיְתְּתַמּוי :םִיַמָׂשְּבַל תחרה 41 םיִגָהָכַה נמו

 :תָּבַׁש תֵּבֵׁש יהל תֶכָרעמַ סח ל םֶהיִחֲאְמ יָתָהְקַה נב
 םִמּוידיִּכ יםיִריטּפ תֶכָשֶלַּב םָיַוְלל תֹובֲא יִשאְר םיִרְרְשִמַה הָלָאְו
 םֶתודלְתִ םיולל תֹוָבָאָה יֵׁשאָר הלא : : יהכאָלְמַּב םָהילֲע הָלילְו
 -יִבַא ּוְבְׁשִי ןועְבְנְבּו | ם :םלָשּוריב ּובָשי הלא םיִׁשאָר

 שיקו רּוצְו וע רובה נְּו :הָבעמ 'ותְשַא םשָ לאי ןוְב
 רילוה תֹונָקִמּו8 :תּולְקִמּו 'הָיְרכּו יויחַאְו רוָדְנּויז :בֶדָנָו ךנו לעכו
 פ  םֶהיַחַאְדִע םֶלָשּוריִב ּובָשָי םָהיִחַא דֶגָנ םַּת"ףַאְו םָאְמש-תֶא
 -תֶא דיֶלוה לּואָשְו לּואָשדתֶא דיֶלוה ׁשיָקְו שיק-תֶא דיֶלוה רָנְופ
 ןַתָנּוהְידןְבּוס לֵעבְׁשֲא-תֶאְו בֶדְניִבֲאתֶאְו עּושהיִּכְלָמתֶאְו \ ןֶתָנּוהי
 יִּדְלַמְו ןותיפ הָביִמ יִנְבּויי :הָכיִמִדתֶא דילוה לעביִרמּו לַעַּב ביִרָמ

 -תֶאְו תֶמְלע-תֶא דילוה הָעְו יהָבְעַרתֶא דילוה ֹוָחֶאוי :יֵעָרְחַתְו
+ sסrs)21 6% םָלׁשִמ | 22 65/9 םיִרֲעׁשַּב | 23 6° רמשֶל ! 'ִשָמ רמשל  

ut 22 || 26 * Var 6PA(S) ut 22 || bb GBA oi A. lgavתוחור) | 24 6%*  ad 
 prps ;(sim 3) יָה ילה-ןמו | 27 6 + davoiyrew ד. 00006 ד. 16000 || 31 * 6

 'ִּתַמַ |? 6+ 7 ] 5 6 + (5 דשצ דמץסצוטדשצ) tod ןג6ץ0\6סט 160606 | 32 ™ 6
 הָיָנְבּו | 33 * 0 'ּוטְּפ א "ָטֶּפ 50 םירָטנ; 65 סןaזerayuévor epnuepig (ירמש

Vrקוס 'טפ || ?  sim5,118[? תֶרָמָשִמ) קזס 'טפ 'לב, 67  cf IT,2 ? תּוקְלְחַמ  
 ימה | 35 * א "עי 06 "עי |? 8 6 pc MSS mlt Edd ותחַא | 37 * 6 ויָחֶאְו
 )® חאו * םיחאו) | ל 67 א. גוסטצ 6. Zexpet * א. Zaxxovup 8,31 ר[ | 38 6
 —et 832 Ny | 39 1 רָנְבַא | 40 1? 6 Vrs דיִרִמ pl MSS) בירמ) | 41 = 6*

cf 5 | 42° 6" luda 5%8,35 || * 8,35 'אתו; ¥)6%( 8,35 +-זֶחֶאְו  utאוסגשא 67  
 1000; 1 6 ca 151155 הָדָעַי vel 6 8,36 הדעוהי .
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 -תֶא דילוה אָצּומְּוי :יאָצֹומ-תֶא דילּוה יֶרְמְזְו יִרָמְז-תֶאְו יתָנָמְוַע
 םיִנָב הָשָש לאלו :ונְּב "לא נב הׂשְְלָא וָנְב הָיָפְרּו יאֲעְנָּ
 ןגָתְו "הָיִדְבְעְ יהירעׁשּו לאעֶמְׁשְו רכבו םקירְזַע םתומְׁש הֶלֶאְ
 פ :לצֶא יִנָּב הֶלֶא

 םיִּתְשְלַפ יִנָּפִמ לֵאָרְׂשִי-שיִא סנו לֵאָרְׂשִיְב וִמֲחְלִנ םיּתְׁשלפו 10
 יִרֲחֲאְו לּואש יָרָחַא םיִתְשַלָּפ וקבר ויעל רַהְּב םיִלְלַח יִלֵפִיַ
 יִנָּב עּושיִּבְלַמתֶאְ בַדָניִבַאהתֶאְו ןָתְנֹוו-תֶא םיּתְׁשלְפ וכו ויָנָב
 להו תשְקַּב םיִרומַה ּוהָאְצְמִיַו לּואש"לע ּהָמָחלִמה דָּבְכִתַו :לּואש
 ּהָב יִנָרָקָרווְּךְּבְרַח ףֶלֶׁש וילכ אָשנלֶא ילואש רָמאנּ :םיִרויַהְְִמ
 אָרְי יִּכ ויָלָכ אשנ הָבָא אל יִבדּולְלַעְתַהְו פאה םילרעה אביר

 וב תָָלְשּו לּואש המ :תמ ברחה"לע וה לע לאט
 יּוסְנ יִּכ קָמָעְּבררֶשַא לֵאָרְׂשִי שיִאדלָּכ ּואְריֹו :ּותַמ ּוּדְחַי ֹוֵתיֵּב"לָכְו
 ובָשיו  םיִּתָָלָפ ואביו סנו םָהיֵרֲע ּוָבְעַיו ויְנְבּו לאש ּותַמיִבְו
 םיִלְלֲחַה - תֶא טשפל םיּתְׁשלַפ אביו תֵרֲחַּמִמ הו ס !םֶהְּב
 ואָשיו והַטיִׁשְפויפ ּועְּבְלַנ רֶהְּ םיִלְפְ וינְּב"תֶאְו ואַׁש-תֶא ואְצְמיו
 =יתֶא רׂשבְל ביִבְס םיִּתְשִלּפץֶרֲאְב ותְלשיו וְָּכדתֶאְ ושארדתֶא
 וְּלָנְלְז-תֶאְ יָהיֵהְלֲא תיִּב ויִלָּכדתֶא ּוטיִׂשַָוופ :םָעָהתֶאְו םֶהיֵּבַצַע
 -רשַאלָּ תֶא עַל שב יל ּועֶמְׁשַווז ם :ןֹונָּד תיִּב ּועְקָת
 *תַפּונתֶא ואָשיו" לח שיאדלָּכ 3 ומּוקיוי> :לּואָשְל םיּתְׁשִלְפ ֶׂשָע
 םֶהיֵתֹוְמְצַע-תֶא ּורָּבְקִיַו "הָשיִבְי 'םּואיִביַו ויָנְּב לתו תֶאְו לאש
 ֹולעַמְּב לּואש תֶמָיַוו :םיִמָי תעְבׁש ּומּוציו שבָיְּב יֹהָלֲאָה תחת

 בוְָּב לוָאְׁשלימנְו משאל רֶׁשֲא הָוהְי רכְדְ"לע הוה לעָמירשֲא
 ריִנְְל הָכלְמַה-תֶא בפיו ּוהָתיִמְיַו הָוהיּב ׁשרְד"אָלְויי שול
 פ | יש

 ||  7 Agamaל 6% ם60מג |  cf 8,36* || © 65** Ma(g)ca | 43 > cf ad 8,37ל 42
44 *° ut 838 | Cp 10, ד * 15 3Lr part | ,ל 15 'גַה id8 | 2 15 312 תֶא",, 

 + | 5568 5 15315גז 4 + יִנְרְקְדַו 6 | 4 IS*((זכסח0ף) לַחיַו  | 31 prb 6-תֶאְו

  D3 (1S + add) | 7 6 + lopanl $+" Dy; ins 6ומע | 6 6 (15 31,6( + אּוהַה
1S A 7 לֵאָרְׂשִי יִשְנַא | 9 == 15 31,9 liter || ,ל 61 יִתָּב 5155 3 3, cf 15% | 

 ל 15.3F, ro תֹורָּתְׁשע Prob 15 aliter, sim 6 | זז *15 31,זז יִבָשי ויִלָא

 «a יבשי-לכ | ל >15 || 12 == 18 תָיְוְג"תֶא ּותְקיִו הָליֵלַהלַכ ּוכְלַו | * 5
 . / - 6+ addלָשָאָה  et antea add | % 15 + add | ISואביו  | > ISתיוג 31,12

Biblia. 
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 המצע 'הגַה רמאַל "הָנורְבָח ריְִדלֶא לאָרְׂשִײילָב ּוצְבָקַיי 1
 יהָּתִא ְּךֶלַמ לּוָאָׁש תוָיְהְּב םג םֹוׂשְלְׁש-םנ לֹומָּת"םנ* זּונְחְנֲא ךְרָשְבּו

 הָעְרת הָתֲא 5ל ידיֵהלֲא הָוהְי לאי לֶאָרשִיתֶא איִבַמַהְו איעומה
 :לֵאָרְׂשִי מע לַע דיִגָנ הֶיְהִּת הָתַאְו לאְרָשַיתֶא יִמַעְדתֶא
 תיִרְּב דנָּ םָהָל תְרכַו הָנּורְבָח ּךֶלָמהלֶא לֵאָרְׂשִי יֵגקז"לְּכ ואב
 הָנהְי רֶבְרִּכ לֵאָרְׂשִלַע ְךֶכָמְל דיָנְדיתֶא ּוחָשְמִיַו הָהְי נפל ןורְבֶחְּב
 םָבָי איה םֶלָשּוִי לָאָרְׂשִלְכְו דני ךְלינ* ם  :לֶאּומְׁשְּב
 אוָבְת אָל דיִוְָל יסּובָי יֵבְׁשְי ורמאיוי :ץֶרָאָה יֵבְׁשי יִסּובְיַה םָׁשְו
 דלָּכ דיִוָד מא :דיִנָד ריע איָה ןויצ תֵדָצְמ"תֶא ריד רּכְלּיו 'הָנִה
 ךןֶּב בָאז הְגושאָרְּב לעָיו רׁשְלּו ׁשאָרְל הָיָהְי הָנושאְרְּב יִסּובְי הָכַמ
 :דיִוָד ריע וָלּואָרָק ןּכ"לע דצְמַּב דיִָד בָשְיִז :ׁשאְרל יֵהְיו היּורְצ
 רָאׁש-תֶא הָּיַחְי בָאֹויְו ביִבְפַהְדַעְו אְֹלְמַה"ְןִמ ביִבָּסִמ ריִעָה ןְבי
 פ  :ּומַע תוֶאְבַצ הָוהיִו לָדָנוְךוָלָה דיִוָּד ךְלַינ :ריֵעָה

 וָתּוכְלַמְב ּוָמַע םיִקְּזַחְתַמַה ריו רֶׁשֲא םיִרּּגַה ישאר הָלֲאְווס
 הָלָאְ ס :לֵאָרְׂשִי-לַע הָוהְי רַבְדַּכ ּוכיֵלְמַהְל לֶאְרָשְלָּכ םִע

 יםיִשולָשַה שאַ יִנומְכַחְְּב 'םעְבְשָי דיל רֶׁשֲא םיִרּבנַה ירפְסַמ
 ויָרָחָאְוי :תַחֶא םעַפְּב לָלִח תֹואַמ"יׂשְלְׁש-לַע ּוָתיִנֲח"תֶא רֶרועדאּוה
 7םע הָיָהאּוְהיג :םיִרְּּגַה הָׁשולְׁשִּב אּוָה יָחֹוחֲאָה ִּדוְרַּב רֶזְעְלֶא
 תֶקְלָח יִהְּתַנ הָמֲחְלַמַל םֵׁשּופְסֲאָג םיִּתְשִלְּפַהְו םימַּד יסּתַּב דיו
 יּוָבְצִיְתִיַווצ :םיִּתְׁשִלְפ יִנְּפִמ ּוסָנ םַעָהְו "םיִרועָש הֶאְלְמ הָרָשַה
 הָעּושְּת הָוהְי 'עשויו םיּתְׁשְלַּפזתֶא כו יַהּוליִציַו הָקְלֲחַהְדֹוִתְב
 -לֶא ָצַהילע יׁשאָר םיִׁשֹולְׁשַה- ןְמ הְׁשולְׁש ולרי :הָלּודְנ
 ריִוְָופ :םיִאָפְר קָמַעַּב הנֹח םיִּתְׁשִלְפ 'הָנֲחַמּו םָלדע יִתָרָעְמ-לֶא דיו

 רמאינ ריד ואְתִיויז :םחָל תיֵבְּב א םיִתְשַפ ביִעְנּו הָדּוצמּב זא
 ,Cp rr 1 ** 25 ף,ז יֵטְבְׁש-לְכ ואביו | ל 25+ ּורְמאיַו | < 25 ּונְנָה | 2 * 5
 52+ תיִיָה | ל >55 25 | < >65* 25 || 3 1115 68 25 53+ ְךְלָמַה | 4 == 6%
 25 56 ויִשָנַאְו ךֶלַמַה | ל* 25 בָשוי יִסְביַהְְלֶא | < 65 סּובי | 5 *+ 25 רֶמאיִו
 65 ּןר-- | 2 2S+vb nonn || 7 °° 25 5,9 ּהָל sic) 6( -אָרְקי הָדָצַּמַּכ | 8 1

c GL+MSS )!6006-6 %55+67) | זצ *1 6 25 23,8 תומש | : 1  crrpתִיָּבַה 665%  
 800, !0800)) לעֵּבְׁשִי || < 1 6 6* הָשולשה (3 םיִשולָשַה, 0 166 םיִשיִלָשַה) |
 4 8% 25 הָנֹמְׁש (GL pwn) | ז2 6 174 Awtdan (6א be) 2S— 23,9 * דד |
 3: ה סָפָמְּב 67 év ;(cf 15 17,1) ד0% Zeppav (pro 'ד 'ב) | * 67 25 23,11

6S 25 Wyn | 15 * 6 25 23,138 |ל 16  | singםיִשְדִע | 14 51 6 6 25 23,12  
 *ן תַדְצִמ cf 16 || 5 25 תֶיַחְו | 16 25 23,14 בצמּוי | ז7ָ 8 וֶא-.
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 הָשלְׁשַה ּועָקְבִַו :רַעָשַּב רֶׁשֲא םֶחָלתִיַּב רֹוְּבִמ םִיַמ יִנְקְׁשִי יִמ
 ּוִאְׂשִינ רֵעׁשַּב רֶׁשֲא םֶחְל-תיִּב רּוָּבִמ םִיַמיבֲאְשינ םיּתְׁשְלְפ הָגֲחַמְּב

 רֶמאניפ :הָנהילֶתא פניו תות יָד הָבָאאָלְו דנּ"לֲא ואב
 הָּתְׁשִא הָלֵאָהֹי םיִׁשְנֲאָה םֶדָה תאז יתֹוִשֲעַמ יַהלֲאמי יל הָכיִלֲח
 וע הָלֶא םָתֹוּתְׁשִל הָבָא אָלְו םּואיִבָה םֶתּוׁשְפַנְב 'יִּכ םָתֹוׁשְפַנְב
 יהָׁשּולְׁשַה שאר הָיָה אּוָה בָּאּוידיִחַא "יִשְבַאְו* | :םיִרּוּבנַה תָשְלָש
 : יהְׁשולׁשב םׁש-יאלו לח תֹוִאַמ שלש-לע ֹוּתיִנֲחתֶא רֶרוע אּוהְו
 אל השלָשַהדַעְו רָשְל 'םַהָ יהיו דָּבְכִנ ימָיִנְשַב יהָשולָשַהְְַמִיי
 לאְצְבקמ םיִלֲעְפ"בַר לשיא עָרָיוהְיְְב הָיְנְב< ם :אָב
 ְוָתְּב ירֲאָה-תֶא הָּבַהְו דַרָי אה בָאֹומ לֵאיִרַאי יגָש תֶא הָּכַה אּוָה
 והָּדִמ שיא ירְצְמַה ׁשיִאָהדתֶא הָּבִה אּוָהְויג :נֶלָשַה םויְּב רוָּבַה
 טַבָשַּב ויל דָרָיַנ יםיִנרֶא רוגבי תיִגֲח יֵרְַמַה דיְבּו יהַמֲאְּב שמח"

 - וש

 ּוהְיָנְּב הֶשַע הלא :ֹוִתיִנֲחַּב והָגְרַהְיַו יִרְצַּמַה דָּיִמ תיִנְחַהדתֶא לי
 דָּבְכֶנ יֵּנַה םיִׁשולְׁשַה-ןמי :םיִרּבְגַה הָׁשולְׁשְּב םש ולו עֶדָיוהְירְּ
 ס  :וּתְעַמְׁשִמ-לע דיִוָד והָמיִׂש אבדאל הֵׁשֹלְׁשַה-לֶאְו אוה

 :םָחָל תיִכמ ָדּהדְּב ןגָחלָא באי יחא לֵאהָׂשע םיִלְחַה ירבו
 יִעוקְּתַה ׁשָקעְְוְב אֹבִע=% ם :יָנֹולְּפַה ץֶלֶח יִרורַהַה "תומשיל
 ס :יחוחאה יל יִתְׁשֲחַה יֵכְּבִספ ם :ויָתֹותְנֲעֲה רֶזָעיִבַא

 יֿביִרְדוְּב יִתיִאפ ם :יָתַפֹוטְּנַה הָנעַּב"ְּב יֵדָלֲח יִתָפֹוטְּנַה יֵרֲהְמּ
 שעָג יֵלֲחַּנִמ לרוח ם ::יְנֹתֲעְרּפַה הָיִנּב ןֿמְיְנְב ינּב תַעְבִּנִמ

 :ינבלעשה אְָּחלֲא ימורלבה תוְָעפ ס :יִתְבְעֶה "לאב
 םָאיִחַאפ ם | :יִרְרַהַה 'אְגָשְרב ןָתנֹו ינוְמַה םֵׁשָה יִנְּב* פ

 הָיחא יֵתָדָבְּמַה רָפַח> ם :רוִאדןֶּב ילָּפיִלֶא יִרְרַהַה ירְכָשְְּב
 18 >6; 64% ואביו | 10 ** 25 23,17 יִת-- הוהי || = 25 םיִכְלהַה 6 8 |

mlt MSS Vrs 520 * 6 אָש--?; 25 23,18 ֵשיִבַאו | ל 1 6 3 םיש-- | <16 0  
 ולו | 21 5 ut 20° | ל 6 bnép )6%5 eri) rove 500 (cf 25°(; 1? 'שָּב vel 'שָּב
 vel potius 13ַה ut 25 || 22° dl 6 $ 2S 23,2064 | ® 1 (cf 6" 256( "מָמ 'א ייִנְב |
 23 * 6ל** ut 25 23,214 הָאְרַמ | ? >25 || << >25 | 24 1 םיש-- | 25 * 6%
 טח6ק 1006 500 6( 2זל | ל 6 ּותְחַּפְשִמ | 27 5 65 20000 27,8 תוהמש; 5
 23,25 ה | ל 25 T—, prb sic! [ 5 1 6 3 2S' 23,26 לפה | 28 65* 0
 27,955 Obouiag || 2g 1 ? 6 25 23,28 jn? )65 Hie) | 30 * 6** ‘J | ל 5
 יִּדְלָח | 32 * 1 כזפ 6 25 23,30 יִּדַה cf 8 || * 25 23,31 *לָעַביִבַא | 33 1 יִמְרּוחַּבַה |
 34 °° Ian ןשי cf 65355 Agau 6 Fwuv et 25 ]שי || ל 25 23,11 Nָא?;
 6% Zwia ¥ Zauaia, “NW, 25 23,33 NW | 35° 1155937 25 3 רֶרש

 6 טס || ל 1 prb 6 25 23,34 bלפיִלַא | 46 * 5 יִתָכֲעַּמַה (6 = 40)
 8ס*
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 ליחַא ילָאי* ם :יָבְזָאַּב ירענ' יִלָמְרַכַה *ּורָצָחִז ם :ינלְּפַה
 יל אָשנ יִתְרּבַה ירֲחַנ יִנומַעָה קל ס  "יִרְנַהְרַּב  ירָחְבִמ ןַתִ
 הָיִרּואיי ם יִרּתִּיַה בֶרָנ יִרְתיַה אָריִעּי< ם  הֶיּורָצְִּב בָאוי
 ינָבּואְרְל שאָר יִנָבּואְרֶה יאוש אָניִדְעַ<< ס :יִלֲחַאּבדָבְזיִּתַתַה
 איועי4 ם יִנְתֶמַה טַפְׁשֹויְ הָכעַמְְִּב ֹןְנֶחיפ סט :'םישלש וילָעְ
 -ןּב לַאעידַיפ ס :יִרעְרעֶה םָתֹוח יב לֲאועיִו עֶמָׁש ייָתְרתְׁשעֶה
 יהָשּויְיִכיִריויםיֹוחמה לַאיִלָאי< ם :'יציִתה ויָחֶא יאָתויְויִרְמׁש
 לָאיִשְעַיַו דעו לאלא ס ::יָבֲאֹוִּמַה הַמְתִיְו םעֶנְלֶא "יַנְּב
 :הָיבצְּמַה

 ךֶּב לאש ןנְפִמ רּוצָע דע גָלָקיַל דיוְּלֶא םיִאְּבַה הָלֲאְוי 2
 םיִניִמיִמ תַשָק יִקְׁשְני הָמָהְלִּמַה יֵרְזְע םיִרּוּנַּב הָּמַהְו שיק
 שארַהי :ןְמנְּבמ לוֵאְׁש יחאמ תַשָקְּב םיִצֲחַבּו םיִנָבֲאב ג
 תִוָמְזַע יִנְּב יטְלפְו לאז יִתָעְבִּגַה יהַעָמְשַה יָנְּב שָאויְו רֶזָעִיִחַא
 -לַעְ םיִשלָשַּב רוב יָנּועְבגַה יהיעַמְׁשְו :יִתֹתָנֲעָה אּוהִיְו הָכְרְבּו

 זיעְלָאֿ :יתָרְּנַה דבָויְו ןֶנֶסויַו לאיזחיו הָימְְ :יםישלְׁשה
 יוהי הנְְלָאד :ייֵפיִרֲחה ּוהָיִטַפׁשּו ּוהָיְרַמְׁשּו הָיְלָעְבּו תומיריו
 םָחֹרְי יֵנְּב הָיָדַבְזּו יהלאעוו יםיִתְרְַה :םעבָשיו רזעויו ילֶאְרזעו
 רב הרד ירצְמַל לִנ-לֶא ּולּדְבָנ ילְּנַהְִמפ ם רֹורּגַה-'ןמ

 םֶהיֵנפ היא פו 'חמרְו הָּנצ יכְרָע הָמְחְלמַל אב ישא לה
 בָאיִלֶא ינשה הֶיְדַבְע ׁשאָרָה רֶזַעְיי ּ:רֶהַמְל םיָרָהָה"לַע יםִיאָבְצְַ
 יִלָאיִלֶא יששה ייתע2 :ישָמַחַה היִמְרִ יִעיִבְרַה הָּנַמָשַמּו :יִשיִלָשַה

 36 bb 1 frt (cf 25 23,34( יִנוליִּנַה םעיֵלֲא | 37 * 63 25 23,35 9 ירצח | ל 5
 בְרַאָה ירעּפ ; dub | 38 * 25 6 לֶאְגִי | * 65 25 ךַּב | < 25 הָבֹצְמ; 4 |

cf ad 52 יִדָנַה יִנָּב; 1? דָּנְןַּב | 40 א ₪400, !0.; 1? 6 8 ירתיה S 
 23,38 | 42° 65 Eaito ] 5-ל 1 6 5 'שה"לע | 43 6% 204006, 860.| 44 * 6
 יתר--? | ל 8 'ועיו 06 יעיו | 45 * 6795 א lwZae, leeag | ל 614 רותה |

lwc(e)ia | = 699 iJ | 47 dub;l?ל 65** א.  || dub; 9 Mahumites46 *  
 הָבֹצִמ | ₪ק 12, ד 65 'וצְל? | 3 *1 6 MSF GPAs ב ( ונְּב ן 1 ש | <

lwg .. | 4 5? =65 א.  % | frt recteתסממ 215575 653 לאוי,  I] 065 "IY; 
 העָמְשְו, הָמָשְו | ל sc 4; 8 םיש-- | 6 * 6% Arar 7 םגו66ק | ל 069 'ור =

ECA)nA |א.  gaa)6 לאירזעו 6  sMSS*=6סטסו (יושיו) | * ! x.65 'יר-- | 7 * 6%  
 < 6 םֶעְּבשְיְו? | % 6 'ַהְו | 8 כו גז85*= הלעיו; 1 ? cf( 6ל) 'ִעיְו | ל א
 יִנָּב | 5 pL MSS 6 MSsEr2al 6 Tl |gF>6 | ל 8 contra 48 מו |

pc MSS3 רתע ן ל  r2 5 6% E00:6 + 7,3 | זז 8 'ִמ |  cf5 6 'ִכ םיִלְקְו | זס  
EXiag.65  
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 יִנָּבְכַמ יִריִשַעְה ּוהָיְמְרִי + :יִעיִשְּתַה רָבְוְלָא יִניִמָשַה א :יעְבׁשַה
 ןְטְּקַה הָאָמִל דָחֶא אָבָּצַה יִשאְר דְניֵנְּבִמ הָלֲאפ ם רָשע יִּתָשַע
 ןושארה שֶרָחּב ןֶּרַיַ-תֶא ּורְבֲע רֶׁשֲא םַה הָלָאפ :ףְלֲאְל לּוְדָנַהְו
 :בֶרעֶמְלְו חרדל םיק לָמַעַהדלָּב-תֶאְי ּוחיִרְבִיַו ויָתידְג-לכ לַע אָּלַמְמ אֹּוָהְר

 ליִוָד אי :ריחל רֶצְמלירע הָנּוהְ מנ יבמ ואבוי ם
 יל-הְיָהְי יינֹרְזעְל יֵלֵא םֶתאָּב םולָשְלְיםַא םֶהָל רָמאיו ןעיו םֶהיֵגְפל
 יֵהלֲא אָרָי יַַכְּב סֶמֶח אָלְּבי יֵכָצְל יִנָתּוּמַרְל-םִאְו דַחָיְל בבל םֶבילַע
 'םישולשה שאר יָשָמַעְ"תֶא השב ַתֹּוָרְוsפ .ם :תַכֹוְו ּוניָתֹובֲא

 ישי" יִּדַּמְעְו דיִוָד ל

 יעל םּולָשְו ל םולָשּוולש
 ךיקלַא ףרזע יכ

 ילע ּלְפָב הָשַנֶמְמּו ם  דּודְּנַה ישארְּב םֶנְתִיו ריִוָד םֶלְּבק
 הֵצֲעְב יִּכ םֶרָזְע אָלְו הָמְחְלַמַל לּוָאָשְלַע םיִּתְׁשִלְּפ-םַע ֹואֹבְּב דיִוָד
 :לאְׁש וינדַאדלֶא לפי וניֵשאָרְּב רמאל םיִּתְׁשלְפ יגרס יהחלש
 אידי דבזויו חב הֵׁשנְמִמ וויל ולָפַנ יֹנֹלְתיִצדלֶא ּתְכלְּבי
 :הׁשנמל רֶׁשֲא םיִפְלאָה יׁשאָר יִתלָצְו eb דָבֶזֹויְ לֵאכיִמּ
 םיִרָש ָיָהיו םֶלְּכ ליַח יִדְְּנִּ ודגַהלַע = ריִוְּד-םע ּוָרְזָע הָמָהְוְ>
 לוד הָנֲחִמְל"דע רוע ריִוְ-לֲ ואבי םויְּב םויזתעל יּב23 :אָבָצַּב
 : :םיִהלֲ הָנֲחְמְּכ

 הָניְרְבָח ריִנְ-לַע ּואָּב אֿבְצַל יְקּולֲחֲה יׁשאָר יּפְסִמ הָלֲאְו
 יאש הָדּוהְי יִנֶּב5ִ ם :'הָוהְי יִפְּ ויִלָא לּוָאְׁש תּוכְלַמ בָסֶהְל
 "ןמ<5 ם :אָבְצ יִצּולַח תֹואַמ הָנַמְשּו םיִפְלַא תֶׁשְׁש חַמְרו הָנַצ
 יִנְּבְִמִַ ם :הֶאַמ םיפלא תַעְבָש אבל לוח יִרוּבִּ ןועָמְׁש י יִנְּב

 ןרַחאְל דינה עָרוהיוי* ם :תֹואמ שָשְו םיִפְלַא תעבְרא יולה
 לת רֹוְּבִנ רַעָב קולָצְופ ס  תוִאְמ עְבְשּו םיִפְלֲא תֶשְלֶש וע
 לּואָש יח ןָמְְנִב ןנְּבְִמּויי ם  םִיְנשּו םיִרָשָע םיִרָש ויָבָא-תיבּו
 :לּואְש תִיַּב תֶרָמָשַמ םיִרָמְש םֶתיִּבְרַמ הָּנַה"עְו םיִפְלַא תַָשְלֶש

 13 65 Eiazep | 16 Q "דג || 17 6 6% ₪06 (?IVY) | 18 * >65*א |
 b-b 69385 00% év aXAneig 4606 || 19 * 1 שבא cf 11,20 | ל 1 c 8689 לש
 (0 'שיִלָשַהְ || < 6 ּךִּמַעְו; 6 (םולשב) ְּךמֲעְו (הָּתַא) 'יךב 'ד (ה;כל | 6
 3 | 20 16 (SALW םֶר-- | 21 * 6136 1 | * Var הָג-- | < 609* דו-- | 26

yebdoup cf 8° || 3 ֹומש | ל >6 | < 6" רָּפְסֶּמַה הָזְוn 6 * 24 | 684א> } 
29 © x. Eabdour. 
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 ליח יִרוָּבִּג תּוֶאְמ הָנומְשּו ףָלָא םיִרְׂשֲע םיִרְפֶא יינָּבְַמּו ם
 הָנֹומְׁש הָׁשנְמ הָטמ יִצָחְַמּו* ם :םָתֹובֲא תיבל תֶומָש יֵׁשְנֲא

 ס ּדיִוְתֶא ְךֶלֶמַהְל אֹובְל תומשב ּוְקִנ רׁשֲא ףֶלֲא רׁשָע
 לֵאָרְׂשִי הֵׂשֲעַי-הַמ תַעָדְל םיִּתְעְל ּהָניִב יעדי רָכשֶׂשִי יִנְּבַמּ
 יִאצר ןלּבְּזמ ס  :םָהיְפדלַע םֶהיֵחֲאדלְכְ םִיַּתאָמ םֶהיֵׁשאָר
 -אָלְּב ירֵלעֶלְו ףֶלֶא םיִׁשַמֲח הָמָחַלִמ יִלָּפדְכְּב הָמָחַלְמ יכְרְע אָבַצ
 םיִשלש תיִנֲחו הָנַצַּב םֶהָמָעְ ףלֶא םיִרָש לתת : ;לבלְ בל

 ףלָא הָנֹומְׁשּוםיִרְׂשֲע הָמָחְלמ יכל לִרַהְןמּו ס :ףָלֲא הָעְבְשְ
 םיִעְּבְרַא הָמָחְלִמ ךלע אָבְצ יִאְצוו רשֶאמּוה ם :תֹוִאַמ ששו
 הֵׁשנְמ טָבָשו יצחנ יִדּנַהְו ינָבּואְרַהְמ דרי רֶבעַמּו> סם ףָלָא
 -לְב3פ :ףלא םיִרָשָעְו הֶאַמ הַמָחַלַמ אַבְצ יִלְּכ לֹכּב
 ךיִלָמַהל הָנֹרְבָח ּואָּב םֶלָש בכלְּב הָבְרעמ *יִרְדְע ּהָמַתְלַמ יִשְנַא הָלֶא

 ילְמְַל דָחֶא בל לַאְרְשּו 'תיִרׁש-לְכ םנו לָארְשִילְּכילע ריְּדיתֶ
 -יִּכ םיָתֹוׁשְו םיִלְכָא הֵׁשֹולְׁש םיִמָי דיִוָּדְִע םֵׁשּוְהיוּפ :דיִוְדדתֶא
 ולב רלשַשיזרע םֶהילֲא-םיִבּורְקַה םנְוּיז :םֶהיִחַא םֶהָל ּוניִכַה
 -לֶכַאַמ רֶקְּבַבּוו םיִדְרְּפַבּו םיִלַמנַבּו םיִרומחּב םֶחָל םיִאיִבָמ יִלָּתְפַנְ

 הָחְמַש כ ברל ןאַצְו רק ןמַשןןויַו םיִמצְו םילבְּר חמק
 פ לֶאָרׂשיְּב

 רַמאינ* :דיגְנה'לָכָל תואָמַהְו םיִּפְלאַה יִרָשיםַע דיֹוָד ץעוינ 3
 הָצְרַפַנ וניהלֶא הָוהְיְִמּו בוט םֶכיִלְעְיא לֵאָרְׂשִ לָהְקולֶכָל דיו
 םיִנַהְּכַה םַהְמַעְו לֵאָרְׂשִי תוִצְרַא לֹכְּב םיִרָאְשַּנַה .ּוניחַאדלע הָמְלְׁשִ

 כ תושעל לקהל ורמאיו לאש ימיִּב ּוהָגָשרְ אלי ונילא
 -ןַמ לֵאְרְִׂײלכיתֶא ריִוְּ להק :םַעָהלַ יניעְּב רַבָּרַה רשי
 תִירָּקִמ םיִלֲאָה ןוָרַא-תֶא איִבָהְל תַמֲח אובלה דַעְו םִיָרצִמ רוחיש
 רֶׁשֲ םיִרָעְ תיְרְקלֶא הָתְלַעּב אשל רנד לעלי :םיִרֲעְ
 םיִבּורּכַה בשוי הוהְיוםיִהלֲאָה ןורא ּתֶא םֶשָמ תֹולעַהל יהָּוהיִל
 יהָשְדִח הָלְנעְלַע םיִהֹלֲאָה ןוראדתֶא ּוביִפְרִיַז :'םש אָרְקְנְ -רֶׁשֲא

b-b Gmlt MSS oi) yepo-9 רעל |  rMSK= 8 by? | 34 * 9MSS33  
kévws (BR'?) | 36 6 al num || 37 6 ut 34° | 39 * nonn MSSN= יכרע א 
raparacgduevot * —£duevoi || 5 Q™“S5 nשאָר | Cp 13, 1 * 6"+-[ םיִנקְּזַה | 
  || 6 ** 25 2 aliterלכ םֵעְו | 216 6 הָתצְרְנ | 3 6 ּוהָשְרְד | 5 6 סקוט 6 *
5 ca 100155 Dy; 1 DW מש (25 ויָלֲע sed invers), cf GY | .7י2563+והָאׂשּו 
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 לֵאָרְׂשִילָכְו דדו :"הָלְנעּב םיִנֲהְנ 'ּויְחַאְו אָּנִעְו בָדָניִבֲא תיֵּבַמ
 םיִלְבְנִבּו תורנָכְבּו םיִריִשְבּ זעלֶכּב םיִתלֲאָה יִנָפְל םיִקֲתשִמ
 אָנע חַלְׁשִו ְדיִּכ ןֵרגירַע ּאָבופ :יתרצְצַחב םִַתְלְצִמַב םיִּפְתְבּ
 אָזְעְּ הָוהְי ףא-רחיויי :ירֶקַּבַה ּוטָמְש יִּכ ןורָאָה-תֶא זחַאל ותא
 רַחָּיָו וז :םיִהלֲא יִנְֿפְל םָש תֶמי 2 ןורֲאָה-לע ודי חלָש-רֶָשַא לע ּוהָּכִיו
 דע אנע ץֶרֶּפ אּוהַה םוקמל אקו אְּנעְּב ץֶרֶפ הָוהְי ץרָפיּ דיִוָדְל
 יה רמאל אּוהַה םִיַּב םיִהְלֶאָה-תֶא דוד ארי :הֶּנַה םויַה

 ויִלֶא רצְהדתֶא רד ריִסַהְאְלְוי :םיָהלֲאָה ןורא תֶא יֵלֲא איב
 םיהלָאָה ןורַא בשני :יִּתַַּה םֶלֶא-דבַע תיִּבילֶא והָטינ דיר ריִעְדִלֶא
 תיתֶא הָוהְי ְּךֶרָבו םיִׁשָדֲח הָשלֶש וִתיֵבְּב םֶנָא דבֹע תיּבדע

 פ | :לרָשַאדלְּכתֶאְו םִנָא-דבע
 יִׁשְרָחְו םיֹרא וצעו ליוָּדדלֶא םיִכָאָלַמ רֶצְַלַמ םֶיח חַלׁשֹני 4

 למל הָוהְי ֹוניֵכֲהְיְּכ דיוָּד עדי? :תִיָּב וֶל תובל םיִצָע יִשְרַחְו ריק
 פ :לֶאְרְשְ ומַע רּובַעּב יתּוכְלמ הֶלָעַמל תאָשְנייִּ לֵאָרְׂשִילַע
 :תונְבּו םיָב דוע יָד לוי םַלשהיִּב םיִשָנ" דוע רינָה תק
 ןָתְנ בָּבּושְו 'ֵעּומַׁש םֶלָשּוְיִּב וליּיָה רָשַא םיִדּולְיַהי תוִמַׁש הָּלֲאְו
 עַמְׁשיִלֲאוז :ֵעיֵפְיְו גָפָבְו ּהָנְנְו :טֶלָּפלֶאְו עּושיִלֶאְו רָחְבִיְוי :הָמלְשּ
 למל דיִוָּד תֵׂשְמְניִּב םיִּתְׁשִלְפ ּועָמָשּיַו* ם :טלָפיִלָאְ עֶילעבּו
 ריִוְר עַמְׁשו ריִנְדתֶא שקל םיִּתְשלָּפדלָ ולעיו .לֶאְרשְילָּבדל

 לֶאָשְִַיי :םיִאְפר קָמְְּב משו ואב םיִתְשְלָּפּ םֶָהיִנָּפל אָ
 ול רַמאיַו יִרָיַּב םָּתַתְנּו םייִּתְׁשְלּפדלַע הָלֲעֲאַה רמאל םיהלאּב דינד
 ליִוָּד םָש םָּכִיו םיִצְרפלַעְבְּב ינלעּיַי* :ףריְּב םיִּתַתְנּ הָלֲ הוהְי

 יאָר ןפילע םִיַמ ץרפּכ יב יביָאתֶא םיִתלֲאה ץֶָפ ריֹוָד רֶמאָוַ
 רָמאיו יָהיֵהְלָא-תֶא igs :םיִצָרְּפ לעב אּוָהַה םוָקְמַהיםִׁש

 םיִלצְלַצְבּו [ g * >65; 25 66% וכ | ל וטָמש cf ad 25 | x0 25 67 "םע
 ןֹורַא | ד? רצו sed cf Jon) 4,9( || 12 25 9 ךיִא | 14 : > 25 611; 1?יִּתָּנַה |

cf14, ז 8689 םֶריִח; 1 קזפ 6 0 םֶרּוח  Cp55 25 1תיבדלכ"תאו 'א 'ע תא |  
 ad 25 ף,זז | 2 * 25 5,12 יִכְו | ל-ל 25 ּוּתָכֵלְמַמ אָשַנ | 3 * 25 5,13+-| םיִשנלּפ |

Nynw cf ad 555 6 25 'ָךֶל ּודָלְנַנ | 4 ** 25 14 םיִרליַה | ל 691 תג 3,5  
cf ad 3,655 | 8 6 66 ardvrnow, 25 5,17 aliter || g 25 5,18 Wd;16,9 | 7—5  

2MSS 63םי--- || זז *  Qםיי---,  GPA* guvéregov(av) * éEeybendav || ro K 
 לעיו; 25 5,20 דִוָד אביו | 5 25 520 יֵנָפְל | 6 5 רז sed cf 6% ( + פו0-
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 1248 = | א םימיה ירבד 1-6

 :יקֲמעְּב יוטשְפיַו םיִּתָשְלִּפ דוע ּופיִסַנ* ם :'שָאַּב ּוָפְרָשיַו' דיו
 םֶהיִרְחֶא הלעת אל םיהלָאָה ול רָמאָיַו םיִהְלאַּב יָד דוע לאש

 -תֶא 'עְמשָב יהי :יםיִָכְּבַה למ םַהָל תאָבּו םֶהיִלַעִמ יס
 םיִהלָאָה אָצְיְיִּכ יהָמְחְלַמב את" זָא םיִאָכְּבַה יִשאְרְּב הָרָעְצַה לוק
 והָנצ רֶׁשֲאַּכ דיִוָּד שעינו< :םיִּתְׁשִלְפ הָגַחַמדתֶא תָּּכַהְל ףיִנָפְל
 אציל :הֶרֶזנדַעְו "ןועְבִּגִמ םיִּתְׁשִלְפ הָנֲתַמ-תֶא "וכו םִיִהלֲאָה
 :םִיּוגַה-לְּכ"לע ּוְּדֲחַפ-תֶא ןַתָנ הוהיו תוצְרֲאָה"לְבְּב דיִוְדיםְׁש
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 םיִהלָאָק ןוַרַאל םוקמ ןֵכֿו דיִוָד ריִעְּב םיִּתָב ול-ׂשעיוי 5
 ןורא- תֶא תאֵׂשָל אָל דיו רַמָא זָא :לָהֶא ול-טיו
 םיִהלֲאָה ןוָרַא-תֶא תאָׂשְל הוהְי רָחָּביְבדיִּכ םִיוָלַהדםא יִּכ םיִהְלֲאָה
 םֶלָשּוידלֶא לֶארְשודלָּבתֶא דיִוְּ לָהּ 5 :םלוע"דע ותְרשלּ
 דיִוָּד ףסָאְיוי :ול ןיכה-רשא ומּוקְמלֲא הוהְי ןורַאזתֶא תולעַהְל
 ויָחָאְו רֶׂשַה לֵאיִרּוא תֶהְק יִנָבְל ם :םִיולַה"תַאֹ ןְרֲהא יִנָּבתֶא
 :םיִרְׂשֲעְו םִיִתאָמ ויַחֶאְו רָשַה הָיָשַע יִרְרְמ נבל ס :םיִרְׂשְֲו האמ

 נבל 2 :םיִׁשלְׁש הֵאַמ ויָחָאְו רה לאו םֵׂשְרג נבל ס
 לֵאילֲא ןירבח נבל ס םִיָתאָמ ויָחֶאְו רָשַה הָיִעַמְש ןפציִלַא
 הֵאַמ ויָחָאְו רֶׁשֲה בֶדְניִמַע לָאיע נבל ס :םיִנּומְׁש ויָחֲאְורַׂשַה
 םיִנֲהָּכַה ר רָתיְבַאל קול דיִוָד אָרְקִַו* | פ :רֶׂשֲע םיִנְׁשו
 רֶמאיַני> :בָדָניֵמֲעְו לֶאיִלָאְו הּיעַמְׁש לֵאֹוְו הָיְׂשֲע לַאיִרּואל םָיולְלְ
 סיעה םָכיַחַאַו םָּתַא ּושדְקַתַה סלל תֹובָאָה ישאר םּתַא םֶהָל

 wares :טפְׁשמכ ּוהָנֶשרְ אְליִּב נב גנילַא הָוהְ ץרּפ 'םתֶא אל

 אינו לֶאָרְׂשִי יִהלֶא הָנהְי ןחַא-תֶא תולעהְל םִילַהְו םיִגְַלה
 הָוהְי ירָבְִּכ השמ הוצ רשאּכ םיִהלָאָה ןוָהֲא תא םיוְלַהדיִנְב
 ריִמָעַהְל םיְלַה יֵרשְל ליוָּד רֶמאיו ם :יֹםֲהיֵלע תֹוָמֹמַּב 'םֶפְתְכּב
 םיעיִמְׁשִמ םִיָתְלִצמּו תֹוְרֹּנַכְו םיִָבְנ ריִשייִלְכִּב םיִרְרָשְמִה םָהיֵחַאתא

 םיִאָפְר 'ִעְּב[  1115 6S 25 5,22ל |  25 aliter | 13 5649 (3MSS ut 2S)ל-5 12
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 לֵאּיְּב מיה תא םיולַה ּודיִמעיו" ם :הָחְמֶשֶל לֹוקְב"םיִרהְל

 :ּוהְיָשּוקְרְּב ןֲתיִא םָהיֵחַא ירָרְמ גֶּבְמּו והָיכְרְְּ ףַסָא ויָחֲאְדַמּ
 ולָאיֵחיִו תומְריִמְשּו לאיזו ןפי ּוהְיְרכְז םִֶנְׁשְּמַה םֶהיֵחֲא םֶהָמֲעְוו
 ּוהָיְנְקִמּו ֹוהלְפיִלָא ּוהְיְתְּתַמּו ּוהְיֵׂשֲעַמּו ּוהיָנְבּו יבָאיֵלֲא 'ינֲעָו
 ןָתיִאְו ףָסֶאי ןִמיַה םרְרְׂשְמַהְופ :םיִרַעושַה לַאיעיִ םֶדָא ידבעו

 לאיי תומְריִמְּו לאיזו הירי :ַעיִמְשַהְל תָשְָנ למ
 ּוהְיְתְּתַמּוי :יתֹוִמְלע-לַעל םיִלָבְנְּב ּוהְיְנְבּו והְיִשְעַמ בָאיִלָאָו יג
 תיִניִמְׁשַה"לע תְרְנְכְּב ּוהָיְזֹזעְ לָאיִעיִו םדָא דבעו ּוהינְקַמּו ּוהָלְפיִלֲאְו
 :אּוָה ןיִבַמ יִּכ אָׂשַמַּב רי יאְׂשַמְּב םיולה-רׂש יוהְיָננְכו2 :ַחֲצנל

 לאְנתְנּו טֿפְשוְו הנשי ואל םיִרעׁש הנמל כרבי
 תורָטְצַחְּב 'םיִרצְצְחַמ םיִנֲהְכַה רֶזָעיִלֶאְו ּוהָיְְבּו ּוהָנְרכְזו יֵׂשָמֲעַו
 דִיוָד יהינ5 :ןֹורָאָל םיִרָעְש "הָּיִחיְו םדָא ידבעְו םיִהְלָאָה ןורא ינפל
 -תיִרְּב ןורֲאזתֶא תולעֶהְל םיִכלהַה םיפְלֲאָה יֵרְשְו לֵאָרְׁשִ ינקזו
 םיִּתְלֶאָה רֶוַָּב יה | ם  והָחַמָשְּב םְדָא-דבע תיִּבְדְוִמ הָוהְי
 הֵעְבְׁשְו םיִרְפ"הֲעְבַׁש ּוחְבְזִנ הָוהְידתיִרְּב ןורֲא יֵאְׂשְנ םִיולַה-תֶא
 ןורָאָהתֶא םיִאְׂשְנַה ילכו ץ ץּוב ליִעְמְּב לָּבְרְכִמ דיְִדְנז :םיִליִא
 ;דָב דוָפָא רי" םיִרְרְׂשִמַה יאְׂשַמַה רשה יִהיָנֵנָבּ םיְרׂשִמַהְ
 רפוש לּוקְבּ הָעּורְתַּב הוהְי-תיִרְּב ןוָרא"תֶא םילעמ לָאְרָשְילָבְו
 ןורא יהיו :תורְנְכו םיִלְְנּב םיִעָמָשַמ םִיּתלְצְמְבּו תוָרְְצְַבּ
 ןולַחַה דַעְּבו הָפָקְׁשִ לאשת לַכיִמּו דיִנָד ריע-ידע אָּב הוהְיתיִרְּב
 מ :הָבְלְּב ול זָבִּתַו 'קָחָשְמּו דקרמ' דיִנְּ דלַמַה- תֶא אָרַתַו
 רשא לָהאָה ךוְתְּב ותא גיי םיִהְלֶאָה ןוָרַא-תֶא איביי 6
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 1250 | א םימיה ירבד 23—16,2

 דיִוָּד לכיו* :םיִהלֲאָה ינפל םיִמָלְׁשּו תולע ּוביִנְקיַו דיִוָּד וָלדהֶטְנ
 קחו : יהָנהְי םֵׁשְּב םָעָה"תֶא דרבי םיִמָלְׁשַה הָלעֶה תולעהַמ
 רַפָשֶאְו יםֶחְלרּכְּ שיאל הָׁשֲא-רַעְו ׁשיִאַמ לֵאָרְִׂ יׁשיִא-לכל
 ליִּכְזַהלּו םיִתְרַשְמ םִיוְלַהןִמ .הָוהְי ןוְרא ינָפְל ןתיו+ : יהָשיִשַאְ
 והְנָשַמּ שארַה ףסֶמי פ :לֶאְרְשי יהְלֶא הָזהיִל לָלַהְּ תודוהלּו
 דעו ּוהְיְנְבּו בָאיִלַאְ הָיְתִּתַמּו לאחיו תֹומְריִמְׁ יִלָאיִעְי הָירַכְז
 :ַעיִמָשַמ םִיַּת לְצַמַב ףסֶאְו תּונְכְבּו םיִלָבְ לְכְּב ֵלֲאיִעיֶו םדֶא
 :םיִהלֲאָהתיִרְּ ןוָרֲא יֶנְפִל דיִמָּת תוָרְצֹצֲחַּב םיִנָהְּכַה לֶאיזֹחְיְוּוהָָנְבוֿ

 הוהיל תֹוִחהְל ׁשארָּב דִוָּד ןַתָנ זֶא יאּוהַה םִיַּביל
 פס  :ויָחָאְו ףַסָאידיְּב

 :ויִתֹליִלְע םיִמעָב ּועיִרֹוה ֹומָׁשִב ּואְרְק הָוהיִל ּודוהיל
 :ויָתֹאָלפִנלְבְּב ּוחיָש = ולדּורָמַז ול ּורישפ

 :הָוהְי ישְקַבְמ בָל חֿמְׂשִי ישְְק םֵׁשְּב ּולְלַהְתַהִיי
 :דיִמָּת ויָנְפ ּושָקּב ּוּוֲעָו הֶוהְי וָשרדיי
 :ּוהיִפיַמּפְׁשִמּו ויִתְפְמ = הֶׂשָע רֶׁשֲא ֹויְתֹאָלְפַנ ּורְכזיי
 :ויִריִחְּב בקעי יֵנְּב 'ודְבע ילֵאָרְׂשִי ער

 :ויַמָּפְׁשִמ ץֶרֲאָהלְכְב ּוניֿהלֲא הָוהְי אּוָהיי
 :רוד ףֶלַאְל הָנִצ רֶבְּ ֹותיִרְּב לע ורכז 5

 :קֲחֿציל ֹוָתְעּוְבְׁשּו .םהָרְבַאתֶא תַרָּכ רשאי
 :םֶלוע תיִרְּב לֵאָרְׂשִל קחל בקעיל ָהָריִמעיוול
 :םָכְתַלֲחנ לָבֲח ןעֶגְּכ"ץֶרָא ןֶתַא ל רמאלו8

 :הָּב םיִרָנְו טַעְמַּכ רֶפְסִמ יִתָמ םֶכְתֹויְתְּביפ
 :רחַא .םעדלָא הָכָלְמַמִמּו ױוג-לָא יזָגִמ כה תו
 :םיִכלְמ םַהיִלְע חַכויַ םֶקָשְטְ שאל חיגַהְאְיי

 ּועְְתִלַא יָאיבְַּו יִחיִשְמּב ענתי
 :ּותָעּושַי םֹוידלֲאםויָמ ּורָשַּב ץֶרָאָהְלָּכ הָוהיִל ּוריש3
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 :ויִתאָלְפָנ םיִמַעָהִדלַכְּב  ודובְּכ"יתֶא םיּמַב וָרפס+י
 :םיִהלֲא-לכדלע אּוָה אָרְונְו דאָמ לְלֶהֶמּו הָוהְ לוג ל יב
 :הָשָע םִיַמְׁש הָוֹהִו םיִלִלֲא םיִמַעָה יֵתלֲאלכ 6

 :וְמְקְמּב יהנו וע ויל ִָהְו דה
 זו דיִבָכ הָוהיִל ּובָה םיִמַע תְחְּפֶשַמ הָוהיִל וָבָהי

 ריִנָפְל 'ּואָבּו הָחְנִמ ּוָמָש יוָמָׁש דוָבְּכ הָוהיִל בָהּ
 ץֶרָאָהִלְּכ "ויִנָפְלַמ ּוליַחּפ :שֶרְקתַרְַהְּב הָנהיל ּוֲחְתְׁשִה
 :טֹומּתלַּב לֵבַּת ןְּכִּתףַא

 ָכְמ הָהְי םיֹטב ְָּמאְיְי ץֶרָאָה לגְתְו םִיִמָשַה ּוחְמְשְויי
 :ץֶרָאָה] | וְּב"רׁשַא-לָכְו יהָדָשַה ץְלעַײ ֹואֹולָמּו םִיַה םעֶרי*

 *דתֶא טיפש אביי הוה נפל ֹירֲעַיַה יצע "ָּנָנַרְי זא
 :ּוּדְסַח םָלועְל יִּ בוט ִּ הוהיל והא
 םִיּוּנַהְ"וִמ ּונָליִצַהְו נצבקו יּונָעָשי יהלי ונעשה מא 5

 Ae ַּּתְׁשִהְל ֶׁשְרְ של תוורוהל

 פ  :הָוהְל ללה מא על מאו
 נפל תֹרָׁשְל ויָחָאְלּו ףַסֶמְל הָוהְי"תיִרְּב ןוָרַא יִגָּפְל םָש-בְזעַיַנז

 םיִשָש 'םֶהיִחַאְו םֶנֲא ידְבֹעְו :ֹוְמֹוְּב םונירבדל דיִמָּפ ןֹוראָה
 ןהפה קולו תֶאְופ :םיִרעְׁשְל יהָסֹחְו ףןּוָתיִדְיןּבי םֶדָא דֵבֹעו הָנֹומְׁשּו
 תולַעַהְלי :ןֹועְבַנְּב רֶׁשֲא הָמָּבַּב הָוהְי ןְּבְׁשִמ נפל םיִנֲהְכַה ֹויָחֶאְו
 בּותְכַה"לֶכְלּו בֶרֲעְלְו רקבל דיִמָּת "הָלַעָה חּבְזמלֲ היהיל תולע

 ראשו ףותודיו ןָמיַה םָהָמעויי :לֶאְרְַיילַע הָוצ רש הוה תרֹותְּ
 :יְִּסַח םָלועָל יִכ הוהיל תודוהָל תומְשְּב 'ּבְקִנ רֶׁשֲאי םיִּרְּבַה
 ריש יִלְכּו 'םיִעיִמְשַמְל םִיַפְלַצְמּו תורְעְצַח ךותּדיַ ןָמיַה" םֶהָמַעְויי
 v 24 >65** | * > ש 963 | 26 6 ּוגיַהלאַו | 27 * 6 ש 966 תֶרָאְפְתְו | ל 6
 ִש ושְּדְקִמְּב | 29 ** >6ל* | ל 65 ּואיִבָהְו | < ש 968 ויָתֹורְצַחְל 6גא

cf ad 31]ןָכִת  Grמ | ל 1 6 JB96,9 וי karoiknrnpiw) | 30 * w6ע  (SLתת  
 31 °° w 96,10 ante ףא 30 et) ּורָמָא) | 32 "* 6 'ה ;Va ׁש 96,12 יִדָש זלַעָי |

 33° vaz+7?D | *ש :רעָי | < ש 963 ל | %ש + אָב יִּכ | 6
 35 ** ׁש 106,47 ּוניָהְלֶא תוהי | * >69** | < > ש | 36 ** 6 ּולְלַהְיַו . .רַמָאְו |
 38 * 6[ 15,18* | ל 608 I‘); 1 sic, vel potius ins antea 55 et dl 'א 'עו

vb nonn ||ודי | 39 67 תטסססטא | 40 6 + ' posterius || % nonn Mss0 
 4ז 5 6 "דיו, 8 42 | לל >6 | 42 %% (dl 6 658 )67 + vb nonn | ל 1 6

cf 15,19.6 עיִמְׁשַהְל  
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 ותיִבְל שיא םַעָהילְב וכלי 3 :רַעְׁשְל ןּותּודְי יִנְבּו םיֶהלָאָה

 ס | ּותיּבדתֶא ְרֶכָל דיִוָד בס
 איִבָּנַה ןָתְנלֶא דיֹוָּד מאי ֹותיֵבְּב דוד בש רשא יִהְיַני 7

 :יתֹועיִרְי תַחָּת הָנהְיתיִרְּב' ןוָרַאְו םיֹזָרֲאָה תִיבְּב בשוי יִכְנָא הגה
 וְמע םיִהלֲאָה יִּכ הע ְךְָבְלּב רֶׁשֲא לָּכ דיִודלֶא ןְתָנ רמי

 ל :רָמאל ךָתָנלֶא םיִהלֲא רֵבָּד יִהְיְו אּוָהַה הָלָלַּב יהי ם
 תִיָּבַה יִל"הָנְבַּת יהָּתַא אלי הָוהְי רֶמֶא הָּכ יִּדְבַע דנְּדלֶא ּתְרמָאְ
 לֵאָרְׂשִ-תַא ייִתיִלֲעָה רֶׁשֲא םויהְִמ תִיבְב יִתְבַשְי אָל ככ :'תָבָשָל
 "רֶׁשֲא לֶכְּב< :ןְָּׁשִמִמּו לָהֲאלֲא לֶהָאַמֹי הָיְהֶאְו הָזַה םָּמַה דע
 לֵאָרְׂשִי "יטפש רַחַאתֶא יִּתְרַּבִד ירָבְדַה לֵאָרְׂשִידלֶבּב יִּתְכַלַהְתַה
 :םיִזָרֲא תיּב יל םָתיִנְב-אְל הָמָל רמאל ימע-תֶא תועְרל יִתְיִּוצ רֶׁשֲא
 ליִּתְחַקִל יִנַא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ דיל יּדְבעְל רמאת ה הָּתַעְל

 מע הָיְהֶאְ ּלאָרְשִי ימע לע די תויהְל ןאָפה יִרְחא"ןִמ הוָנַהְמ
 יםֵׁש ְךֶל יִתיִשָעְו 'ִךינּפִמ ךיִביואדלָּכתֶא יתיִרְכָאְו ָּתַכלָה רֶׁשֲא לַכְּב
 ּוהיִתְעַטְנּו לֵאָרְׂשִי יֵּמַעְל םוקִמ יִּתַמׂשְופ :ץֶרָאְּב רֶׁשֲא םיִלודּגַה םֶשָּכ
 רשאּכ יותלבל יהָלְועדינב ופיַסֹוידאלְו דוע זָנְרִ אָלְו ויְּתְחַּת ןֶכְׁשְו
 לֵאָרְִׂ יִמַעְדלע םיִטְפְׁש יִתִּנְצ רֶׁשֲא יםימיְמלְו :הָנושאַרַּב
 היָהְוי :הָוהי ךְלדיהְנְבִ "תִיִבּו ל ד דָנַאְו ףּיכְואָּכ-תֶא יתְעַנְבָהו
 ּףירחא ְּךעֶרוזתֶא יִתומיקהְנ ףיִתְבַאדמע *תָכְלְל ךיִמָי יּוָאְלַמדיִּ
 תִיַּב יִל"הָנְבִי אּוָהי> :ותּוכְלַמתֶא יִתוניכַהְו 'ִּךיִנְּבִמ הָיָהִי רשא
 יל"היהי אּוהְו באל ולהָיַהֶא ' יִנָא 3 .:םלועדדע ואְסּכתֶא יתנו
 :להינפל הָיָה רשאמ' יִתויִסַה רֶׁשֲאּכ ומעַמ ריִפָא-אל יִּדָסַחְו ובל
 -רע ןֹוכְנ הָיָה ּואְסַכְו יָלּועֲה-דע יתּוכְלַמְבּו יִתיֵבְּב והיִּתְדַמעֶהְויצ
 -לֶא ןָתְנ רֶּבִּד ןַּב הוה ןוָזֲחַה לככּו הָלאְה םיִרָבִּדַה לכ :םלוע

 Cק :7,ז*25 7,2 הֵאְר | * 25 הָעיִריַה ְּךֹותְּב בשי םיִהלָאָה | 2 25 73+
 ףל | 3 655 3 + איִבָנַה | 4 == 25 7,5 הָּתַאַה | *% 6 25 יִּתַׁשְל תיַב |
 5°28 7,6 יִתְלַעַה םויָמְל | = ג? 'שָמ לֶא 619; 25 'ָמְבּו לָהֹאְּב ףךלַהְתַמ ( 6
 5186 'תמ) | 6 * 6 רֵּבַרֲה | (69) 2S 7,7 יֵטְבָׁש | 5 25 + 'שיתא | ץ 25 8

GBAx25+ לוד | 9 3  $ trsp huc? | > 7MSSרַחֶאַמ | 8* 9 הָתר-- | ל  
 651806 || ל 6 25 7,זס ותונעל | זס + 61 ו 6 ב6 25 || ל-ל 25 1 לָּכִמ ל יִתחיִנַהְו
 1 יִת-- | == 65 א. (abEiow de )* oor = ףָלדִנַאְו | 516 25 'ב יִּכ | * 5 הֶשַעַי |
 mr 16 2 ּואְלִמִי | ל 65* כ5 ָּתְבַכָשְו | < 6 25 ְּיִעַּמִמ | 12 25 7%

cic Aaév (1 vidv?) | b-b 25 7,15 aliter || 14 3 65% rigriogwיִמָשְל | ז3 * 6*  
poste 2. pers.25 7,16 6 .ְךְתיֵּב) ןַמָאָנְו | * 25+ךיֶנָפְל 6  ₪ 



1-5 CHRONICA I 1253 

 יֿנַאיִמ רָמאיַנ הָוהְי נפל בָשָיַו דיו ךָלָּמַה אביי ₪ דיו
 תַאָז 'ןַפְקתַיז :םֶלַהדַע יֵנָתאיִבֲה יִּכ יִתיַב יִמּו םיִהְלֶא הָזהְ
 ירותְּכ יִנַתיִאְּ קיחְרַמְל ִָּבַעְתיִבלע רגדְתְו םיִהלֲא יֶניִעָּב
 דובְכָל ךיִלַא נד דוע ףיסוידהמי* :םיִהלֲא הָוהְי ""הָלָעמַה םֶדָאָה
 לכו יִלְרְבַע רּובעּב הוהְיפ :ָּתְעָדִי ְךְרבע"תֶא הָּתַאְו ִָּבע"תֶא
 יהוה :יתוקְַהלְכיתֶא עיִֹהְלי תאְּזַה הָלּודְגַה"לְּכ תֶא ָתיִׂשָע
 ימי :ּונינְזָאְּב ּונְעַמְׁשרְׁשַא ילָכְּב תלו םִיִהלֲא ןיִאְו ךומְּכ ןיא

 םֶע ול תפל םיִלָאָה יִּדלָה שא ץֶרָּב ידָחֶא יג לֵאָרְשִי ָמַעּ
 תיָפירָשַא מע ןנפִמ שרָנֶל תּואְרונְו תלְְג םש ל םָּשל
 הָּתַאְו םלוע-דע םַעָל ָךְלילֶאְרְשְ ֶּמַעְתֶא ןָפִּתַו* :'םיוּג יםיָרצּמִמ
 -לע תְַּבּד רֶׁשֲא רָבְּדַה הָוהְו הָּתַעְוי :םיקלאל םֶהָל ָתיֶנָה הָוהְ
 לנו ןמָמְיו + :ְּתְרַּבּד רשאּכ הָׂשֲעְו םלועדדע ןָמָאְי ותיּבדלעו בע
 לֵאָרְׂשִיְל םיִהלֶא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תֹואָבִצ הָוהְי רמאל םֶלועדדַע ּךְמש
 ןזָאתַא תיל יהלֲא הָּתַאויַּכ5 נפל ןכָנ בע דִיְוְד-תיבו
 הָּתַעְו6 נפל לֶלָּפְתַהְל צב אֵצְמ ןָּכְדלַע *תִיַּב ול תונבלי ְְֶבַ

 הָתַעְניז :תזַה הָבּוטַה בלע יַּרתְוםיִהלֲאָה אָּה"הָּתַא הוה
 הָוהְי הָּתַאיִכ ףגָפְל םלועל תֹונָהִל ְךרְבַע תיִּבדתֶא יּדַרָבְל תְלַאוהי
 : :"םֶלועָל ָָרבְמּו ָתְבַרָּב

 תגי-תֶא "קיו םַעיִנְכִיִנ םיִּתשַלְּפדתֶא דִנָּ די ןְכיירֲחֶא להְיַוי 8
 דיל םיִרָבָע בָאֹומ ּוָנְהַו בָאומ-תֶא יג םיִתְשַלָּפ ךימ "ָהיִתְנְבּו
 ותְכְּב יהָתַמֲח הָבוצְּדַלִמ 'ִרָוָעְרְדַהדתֶא דד ני :הָחְנִמ יִאָשְנ
 תַעְבְשְו יבָכְר ףֶכֲא ּוָפַמ דיור לכלי :'תָרְפ רֶהְנִּב ּדָי 'ביִצַהְל
 בָכְרָהלְּכדתֶא דיו רקעי יֵלְנַר שיא ףֶלֶא םיִרָשָעְו םיִשְרֶפ 'םיִפָלֶא
 ירֶזָעְרְדַהל רוזעל 'קֶשָמְרִּצ םרא יאבופ :בָכָר הָאַמ ּונָמַמ רתוינ

cf16 6 םֶלּוע (() | זְל * 25 7,19+ דוע | לל 65: 25% יִאָה תֶרות תאזו,  
 ;ad 25 || * pl MSS jinx 6 6 62006 )ראפ( 61958 ₪006\ 0010006601
 (אצסקשחס6) | 5 6 יִנלpתI | 18 = 1 6 25 ל, רֵּבַדְל; 6 רֵּבַכְל | 0 27%

mlt MSS 8ל 1 6  || nnסn +vb6א | 20 * 25 2 BA<ּךְרַבְּד (6ל%* סוה) || ל- ל  
 25 לַכָּכ | 21 *1 6 255 רַחַא | * 25 723 ּוכְלַה | < 16 25 ול 'ִלְו (6 זל) | 1
 ומע | << gloss | 11 יזג et ins ₪ 6 25 ויָהלאָו | 22 5 7,24 ןַנֹוכְּתַו | 23 5
 7,25 םָקָה ] 24 > 25 7,26 || 25 ** 25 7,27 aliter || ל 25 -וּבָל-תֶא | 26 25 4

aliter | 0 18, 1 * =27 ** 25 7,29 ּךךֵרָבּו לָאוה | °° 25  || vb nonn + 
 3 25 8 .ז דה | 25 הָּמֵאָה נָתָמ | 3 * ק MSS 25 83 ְדַרַה |" >25 |
 ביִשָחְל | 5 > 25% | 4 * >25 84 | * 5 700 | 5 * 25 85 תו | ל al loc ה

Mss) | > 01 3%; id in vs sqq.תסתמ  
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 יליוָּד םשַינ5 :שיִא ףָלַא םִיָנׁשּודםיִרְׂשֲע םֶרֶאַּב דיִוָּד ךיו הָבֹוצ ּךְלמ
 הָוהְי עשיו הָחְנִמ יִאָשְנ םיָדָבֲע רידל ל םָרֲא יָהְיַו 'קָשָמְרּד םרֵאַּב
 לע יָה רֶׁשֲא בקנה יִמְלָש תֶא דיִוְר חקיול :ּלֶה רֶׁשֲא לָכַּב דיור

 רעה יע 'ןופמו "תַחְבְטִמּו* :םֶלָּוְַ םָאיבו רֶזְעְדַה יקבע
 -תֶאְו תֵׁשֹחְנַה םיײתֶא המלש הָשָעו הָּב דֶאְמ הָּבַר תָשָחְג דנָר חָקָל
 יִּכ תַמֲח ךלָמ עת עַמְׁשופ ם :תַשְחָּנַה יִלְּכ תֶאְו "םיִדּומַעַה
 -'םֶרודַה-תֶא חלי :*הבוצ"ךלמ" רזערדה ליַח"לָּכתֶא דיִוָד הָּבַה
 םֵחלָ רֶׁשֲא לע ורבלְו םולָשל ול ילואשל דיִוד למה" ֹונְּב

 לכ לֹכְו רֶזְעְרִדַה הָיָה עת תומַחְלמ ׁשיִא"יּכ ּוהבו ערה
 "םע הָוהְיְל דוד ּךֶלַּמַה שידקה םֶתא-םניי :תֶשָחְנּו ףָסָכְו בֶהָז
 ןומע יֵנְּבִמּו בָאֹומַמּו םודָאַמ יםיּוּגַהלָּכַמ יאָשָנ רֶׁשֲא בָהְּזַהְו ףָסַּכַה
 םוָדָא-תֶא הָּכַה יהיּורְצְדןְּב יִשְבַאְו :*קלָמעמּ םיִּתְׁשְלּפַמּו
 -לָכ ּויְהִַו םיִביִצְנ םודָאָּב םֵׂשיַויפ ְףָלֶא רָשָע הָנֹומְׁש חַלמַה איִגְּב
 :ְָּלָה רֶׁשֲא לב דיִוְדיתֶא הָוהְי עשוינ דיורל םיִדָבַע םֹוִרֲא
 :ֹומֲע"לָכְל הָקָדְצּו טפָשִמ השע יהיו לֶאְרְׂשִהלְכד לע דיו למ
 *קוָדְצְויפ :ריִּכְזַמ ּוליִחַאּ טֵפְׁשּוהיִו אָבּצַה" לע הָיּורְצדְּב בָאויו5

 ּוהָיְנְבּוז :רפוס *אָשְושְו םיִנֲהְכ רָתָיְבֲאןְּב יָּלָמיִבֲאְו בּוָטיִחֲאְָּ
 פ = י'ִּךְלַמה ל םיֶנְׂשאָרה יֶנָדייִגְבּו יִתְלְּפהְו יִתְרְּכהְדלַע עֶדוֲהְיָּב

 נב יּדְלֶמִנ ןוָמעיִגְ ּךְלִמ 'שָחְנ תֶמיַ ןָקדיִרחֶא * יהיו: 9
 ויָבָא הָשָעִ"יִּכ שָחְנְֶֶּב ןּונָח-םעורֲָח"הִׂשֲעֶא דיו רָמֲא> :ויִּתְחִּת
 דיִוָד יִדבַע ואביו .ויבָאדלע ומחנל םיִכָאְלַמ דיו .תלָשי דָסֶח יִמָע

 ְָּ ןומעייגב יבָש למאי :"ומְְָ נא מעי ץֶרֶאדלא
 רּובעּב אלה םיִמְחְנְמ ל חַלָשיִכ ךיִניִעְּב ךיבָאזתֶא דוד דּבְכְמָה
 ןּונָח תק ס י"ִיִלַא ויָדְבַע ואָּב 'ץֶרפִה לגל ֶפַהְלְו רקֶחל
 6 * ins 6 115% (₪5) Vrs 25 86 םיִביִצְנ | < cf 5ל | < 25 'ִתַו | 8 * 25 8,8*

 חַבָטִמ | ל 25 יִתרָּבְמּו; 6 א. 6% ד. (\6אדשע דס | < טבל םי | 55 +
Adbwpau 2S25 || 10 * 65 פסט 67  < °° || ‘yAף * 25 89  || boves aeneos 

 8,10 םֶרֹוי; 1 4 vel( ₪ םֶרְדדַה) | * 0 דלֶאָשְל | 51 56 6 25 יָה ודָיְבּ |
 11525 8.11 שיקח | 5.5 25 + vb םסתמ | 12 1 cf) 25 8,13( ובושבו | 16 3 65
 א. Zabddouk || ל 12155 Vrs 25 8,17 או | 5 25% הִיְרָשּו | 17 * תסממ

Cprg,r°>68ִּפ לע (ץגטס 'ִּפַהְדלְעְו) | ל-5 25 8,18 יָה םיִנָהּכ | ' MSS 
 25 10,1 | ל 4MSS 65 25 + ןּנָח (6 ןַנָחִכ | 2 * 6 25 10/2 רָשַאַּכ || ל-ל >25 |
 3° 25 103 + םֶחיִנדַא | ל-ל ft trsp (cf 25( vel 1 רֹפֲחלו pr ךפהלו | 5 5

 ריִעָה (6 ק:ס ךפהלו) | 4 8 ּוניִלֶא.

heוו ישא  



19,5—20,1 CHRONICA I 1255 

 יהֲעְׂשְפִּמַה-רע יִצֲחַּב םֶהיִוְדַמתֶא תֶרְכִיַנ יםַחְלניְו ליוָד יִדָבַעדתֶא
 -יִּכ םֶתאְרְקְל חלש יםיִשְנַאַהְלַע דיַודְל ודיג גבל :םחְלשיו
 -רַשַא דע וחְריב ּובָש למה רַמאִיַנ דֶאְמ םיִמָלְכֵנ םיִׁשְנֲאָה ּויָה
 -םע ׁשַאְבתה יִּכ ןומע יֵנְּב ּואְריוֿפ :םֶּתְבַשְו םֶכְנְקֶז חַּמַצִי
 םרָאְמ םֶהָל רָּכְׂשְל ףָמַּכירַכְכ ףַלֶא ןומע יֵגְבּו ןּונָח חָלְׁשַו דָנְ
 םִיִנָש םָהְל רּכְשינ :םיִׁשָרפּו בָכָר הָבּוצָמּו הָכעַמ םֶרָאְְִמּו םִיַרַהנ

 דוצ

 שא ₪ יִנָפְל ּונֲחיו ואב ומַעדתֶאְו הָבֲעְמ לתא בֶכְ ףֶלֶא םיִשְלׁשּו

od 
 ו

 ןומע וגָּ - :םיִּבנַה אבל תֶאְו בָאײתֶא הש די
 :הָרָשַּב םַָּבְל ּאְּב"רֶׁשֲא םיִכָלִּמַהְו רָעָה תַתָּפ הָמְחְלִמ ּוכְרעי
 רַחְבִיַו רוָחֶאְו םיִנָּפ וָלֵא הָמָחְלִּמַהיִנְפ הָתְיְהְיִכ באק אָרְיַנפ
 ןַתָנ םָעָה רָתָי תַאְויי :םֶרֶא תאְרְקל ְּךְנעיְו לֵאָרְשיְּב ּחְּבלָּכִמ
 קוֲחָּת-םַא רָמאיִנ :ןומע יִנְּב תאָרְקְל 'וכרעינ ויָחֶא יֵׁשְבַא דָיְּב
 :ףיתְעשוהו ממ קוה ןומע יִנְּב"םָאְו הָעושְתְל יל ָתיִיָהְו םרֵא יִּנַמִמ

 סוני יהמחלמל םָרֲא ינפל מע רֶׁשֲא םעֶהְו בָא Ws :השעי
 יִשְבַא יִנָּפִמ יםָה-םנ ּןסּוניו יםְרֲא סָנדיִּכ ּואָר ןומע יִנָבּו5 ויְנָּפִמ
 יִּכ םֶרַא אָרַַו>פ ם :םלָשּורְי באו אבי הָריֲעָה ּואֹביַו ויָחֶא
 רָבֲעַמ רשא םיֵא-תֶא או םיַכֲאלַמ ותלוי לֶאְרְשִי נפל יֹופגנ
 ףסֲאנ דיו דיל :םֶהיִגפְל ירזערדה אָבְצ"רַש יףפושו רָהְּנַה

 וי 'םהלא ךרעונ  "םֶהַלא אבו יריה רבע לֵארשילְכיתָא
 לֵאָרְׂשִי ינפִלַמ םֶרֶא סנו :וּמַע ּומחַלִיַו הָמָחָלַמ םֶרֲא תאַרְקל די
 יִלְנַר שיא ףָלֲא םיִעְּבְרְִו בֶכָר םיִפָלַא תַעְבַׁש םֶראְמ דיִוָּד גרי
 ינפָל ּופְגַנ יִּכ רֶָזַעְרִדַה יִדְבַע ּואריויפ :תיִמִה אֵבַצַה-רׂש ךפוש תֶאְו
 -תֶא עיִׁשֹוהְל םֶרַא 'הָבָא"אָלְט ּוהָדְבַעַו דיו" ּומיִלְׁשי לֶאְְשי
 תעל הָנָשַה יתבּוׁשַּת תַעְל" יהיו 0 :דוע ןוָמַעדינְּב

Maidaga |ל 25 םֶהיִתַותְש || 5 = ל-ל > 25 10,5 | 7 6569  | aliter4 525 104  
 8 16 639 אָבְצ (25 104% אָבְצַה) | 9 25 108% רֶעָשַה || זז * a1 106 יִשיִבָא

(cf 10. 11) || °° 525 10,זס ךר-- | 14 5 6 א. ח006ד05010  GALS11,20 || ל  cf 
 10,13 'ֵאָּב 'ִמל | 15 * cf( ns 65%) בָאֹוי יֵנּפִמ vel dl 6 25 10,14 ויחא || ל-ל >25 ||
 16 * 25 1015 ג | *-ל 25 10,16 אנ (רדה) רָוערדה חלשיו | = 25 םֶליַח ואבי
 ךבושו | % םספמ MSS 'דדה cf 183 || צ7 * 16 25 1017 הָמאָלָח | "לו
 61+255 | 18 25 10,18: לסס || 19 ™ 25 10,19 אר | 62 1 ara 2S 11,: 'תְל



 1256 ' א םימיה ירבד 21,8—20,2

 -יִנְּב ץֶרֶאתֶאו תַחְׁשִיַו אָבְּצַה ליַתתֶא בָאֹוי גַהְנִיִנ 'םיִכְלְמַה תאֵצ
 הָּבר-תֶא בָאוי ךיו םָלׁשוְריִּב בשי דיִוָדְו הָפַרתֶא רצו אביו ןומע
 ו הָאְצְמִיַו ושאר לעַמ יָכְלמ תֶרָמעְ"תֶא דיִוָּד חקינ? :ָהָסְרַהִיַו
 ריִעָה לֵלָׁשּו דיו שאר"לע ָהְּתַו הָרָקי ןֶבָא ּהָבּו בֶהָזירַּּכ יֵלְָׁשִמ
 הָרגּמַּב רש איצוה הָבְדרֶשַא םַעָה-תֶאְוּ :דֶאְמ הֵּבְרַה איצוה
 בשלו ןֹומעיגְב יִרָע לֶבָל דיִָד הֵׂשעי ןַכְו יתונְמבּו לְָרַבַה יצירחבו

 הממ רָמעתו'ןכייִרחַא יה = פ לש ַעָהלֶכְו דוד
 ידיִלימ "יִפְסתֶא "יִתְשְחַה יִכְּבִס הָּכִה זָא םיִתְשִלְּפםִע ירֶזְנְּב
 ןֵגְתְלֶא יו םיִתְשְלְּפתֶא הָמְהְלִמ רועיִהְּתַי = ּויעְָּכִיַו "אָפְרַה
 :םיִנְרָא רּונמַּכ ותיִנַח ץעו יִּתְנַה תֶיְלְּג לחא יִמָחְל-תֶא ירשוב

 -שש ויָתְּבִצֶאְו הֶּדִמ ׁשיִאויָהְיַו תַנּב הָמֲחְלַמ דועדיִהְּתֿ ס
 לָאְרָשודתֶא ףֵרָחְיַנל :אָפְרֲהְל דלוג אּוה"םנְו עַפְראָו םיִרָשָע שש
 יּתנְּב אָפְרַהָל ּוָדְלּונ לא :דיִוָד יחא אָעְמָשְִּב ןַתְנּוֶהְי ּוהָּכיַ
 פ :ויָדבע-דִיבּו דוְוָּדדדְיְב ולפיו

 :לֵאָרְׂשִי-תֶא תֹונְמָל דיִוְדתֶא תֶסיַו לַאָרְׂשִי-לע ןַמָש דמעיוי 1
 רֵאַּבַמ לֵאְרְׂשִתֶא ' ּורָפַס ּוכָל םֶעָה ירשה לֶאְ בָאוידלֶא דיִוָד רֶמאּיו>
 ףסוי בָאוי רָמאיו :םֶרְּפְסַמתֶא הַעְרֲאְו יל ּואיִבְהְו ןד -דַעְו עַבָש
 ינדאל םֶלָּ מַה ינדַא אלַה םיִמַעְּפ הֶאַמ הכו ומעְדלע הָוהְי
 -רַבדּו+ : :לַארְׂשִיל הַמְׁשַאל הָיִהְי הָמָל יֹנַא תאז שָקַבְי הָמָל םידבעל

 לשר אב לֵאְרְׁשלכְּב ךלהְתי באי או בָוילע קח למה
 הָלֲא לֵאָרְׂשִיײלָכ יֵהיַו רינְדלָא םֶעְה"דְקְפִמ רַּפְסִמיתֶא באי ןתיו
 םיִעָבָשְו תּואָמ עְֵּרַא הָדּוהיִי בֶרָח ףלָש שיא ףלֲא הָאֵמּו םיִפְלֲא
 בֹעְתניְּכ םָבּותְּב דָקְפ אל ןָיְנבּו ינו יבְרָח ףלש ׁשיִא לא
 רָבֶּרה"-לַע םיִהלֲאָה יגיִעְּב ערנז :בָאיײתֶא ךְלַָּה"רַבְּ
 דאָמ יִתאָטָח םיִלֲאָה"לֶא יוד רֶמאָיוו ם :לֶאָרְשִתֶא ךינ הזה
 יכ רבע ןֹוֵנע-תֶא אָנירָבְעַה הָתעְו הָנַה רָבָּרַהיִתֶא יִתיִשָע רשא

FE -- 

cf adחה ?  b GL63( בגב 'ִּמַה דוע יָה ו  {ofתֹורְזְנַמְבּו | 16 2 21 19  
v5 256 ועיניו | A!םיִאְפְרַה | =  mit Mss Edd27,11 | ° 25 ףַס |  

 21,19 | 516 Q 68 WN; KN | 7 cf ad 25 21,21 | 8° Seb 25 2122 ה |
vb nonn || Cp 21, 3 G6+vb nonn cf2S 243 | 4° <65 | 5 ** >6BAל 6+  

{add?) || 6 6F karigyugev (cf 4), 67 korerdyuvev. 
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 ףַליפ :רֶמאָל דיִוָד הזח דָג-לֲא הָוהְי רּבַדופ ם :דָאָמ יִתְלָּכְס
 -רַחְּב יִלָע הנ יִנֲא שולש הוהְי רַמָא הָּכ רמאל ריֹוְּלָא ָתְרְַּדְו

 -הָּכ ול רָמאּו דנְדלֶא ךָנ אביי :ליהׂשֲעֶאו הָּנַהמ תחל
 םיִׁשָדָח הָשלֶשםַאְו בָעְר םיִנָש ׁשֹולְׁש-םַאיי :ְל"לְּבַק הָוהְי רָמָא
 בֶרָח םיִמָי תָׁשְלְׁש-יםֲאְו תָגָׂשַמְל'וְּיָבֹוא בֶרָחְו ךיֶרְצריגְפִמ יהָּפְסִנ
 הָּתַעְו לֶאָרְׂשִי לּוַבְ"לֶכְּב תיִחְׁשִמ הוהְי ְּךֶאְלִמּו ץֶרָאְּב רָבָדְווהָנהְ
 "ילד דָנלֶא רנד רָמאווג ם :רָבָּד יִתְלְשתֶא ביִׁשֲא-הָמ האר
 -לַא םָדֲא-דִיְבּו דאָמ ֹויָמֲחַר םיֵּבַרְיַּכ הָוהְיידִיְב אָנהֶלְּפֶא דֶאָמ

 :שיא ףלֶא םיעָבְׁש לֵאָרְׂשִימ לפיו לֶאְרְשיב רֶבָּד הָוהְי ןָתְיני+ :לָּפֶא
 הָאְר יתיִחָשַהְכּו ּגָתיִחְשַהְ םלָשּוריל | ךָאלמ | םיהלֲאָה לשיר
 ףרה 'הָּתַע בר תיִחָשַמַה ְּךֲאְלַמַל רַמאיִנ הָעְרָה-לַע םֶחָּנִיַו הוה
 דיֹוָד אָשְיַנ5 ם :יִתּובְוַה 'גרֶ ןֶרג"םע ידמע הָהְ אלו די
 םִיַמְׁשַה ןיכו ץֶרָאָי ןיּב דַמע הָוהְי ךַאְלמדתֶא אר וויָניעְתא
 םיִפָכִמ םיְִקּנהְו דיוָּד לפיו םֶלָשּורְלַע הָיּוטְנ ודָיְב הָפּולְש ָּּבְרַחו
 יִּתְרַמָא יִנָא אלֶה םִיִהלֲאָה-לֶא דיִוָּד רָמאיַויז :םֶהיִנָּפְילַע םיִקֶשַּב
 הַמ ןאַצַה הָלֵאְו יִתועְרַה עַרָהְו יָתאָפֶחְירֶשַא אּוָהְיִנַאְו םֶעָּב תוָנֶמְל
 :הָפגמַל אָל מב יִבָא תיִבְבּו יִּב ְִּדָי אנ יֵהְּת יֵהלֲא הָוהְי ּוׂשֲע

 דיִנְד הל | כ דיִודְל רָמאל דָגלֶא רַמָא הָוהְי אלי ס
 דָנדרַבְרַּב דיִוָּב לַעָיַויפ :יִסְבִיַה ןְנְרֶא ןרנּב ההיל ַחַבְזִמ םיִקָהְל
 תַעָּבְרִאְ ִהֶאְלַמַהתֶא אריו ןְנְרֶא בׁשיוס :הָוהְי םָשָּב רָּבִּד רֶׁשֲא

 טְּביוי ןֵגְרָא-דע דיִוד אָבְיַויי :םיִטח שר ןְֵרָאְו יםיִאְּבַחְתָמ ֹוָמע וָנְּב
 :הָצְרֶא םִיֿפַא דל ּוחָּתְשִיו ףְרגַה"מ* אצונ ידיוְדתַא אָרנ ןְנְרָ
 הָוהיל ַָבְִמ וְ"הָנְבֲאְו ןֶרְגַה םֹוֵקְמ יִל"הָנְּת ןְגְרָאלֶא דיִוָד רָמאּינ=
 ןֵגְרָא רֶמאיו*פ :סַעָה לעמ הָפּגַמַה רַצְעַתְו יל ּוהָנִּת אֵלָמ ףָקַבְּב
 רֶקְּבַה יִּתַתָנ האָר ויָניעְּב בּוטַה ְּךלָמַה יגדא שעְו ְךֶל"חַק יודא
 רֶמאּיו= :יִּתָתָנ לָכַה יהָחְנַמַל םיִמִחַהְו םיִצעָכ םיָנְרֹוִּמַהְו תֹולעל
 -רָשַא אָׂשֶאאְל יפ אָלְמ ףֶסְבְּב הָנְקַא הָנְק"יְּכ אל ןְנְראְל ליד ךלַַה
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 ילקש 'םוקֶמּב ןְנְָאְל דיִגד ןתינ5 :'םָגח הָכֹוע יִתָלעַהְו הָוחיִל ל
 תולע לעיַו היהיִל ַתַּבְזִמ דִינָר םֶש ןְבַיוי5 :יתֹואַמ שש לקַשִמ בָהָז
 ו יהלעה חַּבֶזִמ לע םיִמָשַהְדִמ שָאְב ּוהְנעיו הוהְי"לֶא אָרְִיַו םיִמָלְשּו

 תב :הָגְדְגְ"לֶא וֵּבְרַה בֵׁשוְךאלַַל הָוהָירמאַוז | ם
 :םָׁש חַי יסּוביה ןֶגְרֶא ןֶרָגִּב הָוהְי ּוהָנְעיַּכ דיִוָּד תואְרִּב איהה
 איִהַה תֶעְּב הָלֹעָה חַּבְזִמּו רֵבְדמִב השמ הָׂשֲע-רׁשֲא הוה ןֵּבְׁשִמּופ
 תַעָבַגִּכ םיִהלֶא שרד וינָפִל תֶבָלָל דיִוָּד לְכיאָלְו :ןועְבנְּב ּהָמּבּב
 הָוהְי תיִּב אוה הָז דיִוָּב רֶמאְוי 55 | :הָוהְי ךאְלמ בֶרָח יֵנְפִמ
 :לֶאְרָשְיְל הָלֹעְל ַחּבְזמ"הָזְו םיִהלֶאָה

 םיִבָצִח דמעיו לֵאָרְׂשִי ץֶרָאְּב רשא םיִרְגַה-תֶא סונְכָל דיִוָּד רָמאּוו*
 םיִרָמְסַמל ברלולְזְרַבו :םיִהלֲאָה תיִּב תונְבְל תיֹוג יִנְבַא בּוצָחַל

 :לקשמ ןיא ברל תֶׁשֲתנּו ריד ןיִכָה תוִרְִּחְמלְו םְִעְׁשַה תל
 םיִזְרַא יצע םיִרֹצַהְו םיִנּריִצַה ּואיִבָהדיִּכ רַּפְסִמ ןיִאָל םיִזָרֲא יצעוי
 תֹוָנְבִל תִיַּבַהְו ירו רעֶע ֵנְב הָמֹלְׁש דיו רָמאיַופ פ :ריוְְל ברל
 אָּג הָניִכָא תֹוֹצְרַאָה"לְכל תֶרָאַפְתְלּו םשל הלְעַמְלּוליְִגַהל "הנה
 הצי ונְב הָמְלָשל ארק :ותומ ינָפְ בֹרָל דד ןכָיו ול
 וָנּב המלשל דיִוָּד רַמאיַוז ס :לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא הָוהיל תִיַּב תובל
 -רֶַבְּד יל יה : יִהלֲא הָוהְי םָשֶל תב תֹונְבָל יב םע הָיָה יִנֲא
 הָגְבְתְאל ָתיִשַע תל .תומְחְלַמו ְּתְבַפְׁש ברל םָּד רפאל הָוהְ
 ףל דלג ןֿב-הָנְה :יִנָפְל הָצְרַא ָּתְכַפָש םיּבֶר םיִמָּד יִּב יִמָשְל תיַב
 המלש יִּב ביִבָּפִמ ויביואדלָּכָמ דל יִתוָחיִנַהְנ הָחּונְמ ׁשיִא הָיָהִי אּוָה
 תב הָנְביזאּוְה יי :ויַמָיּב לֶאְרְשולע ןַּתֲא טְקְׁשְו םֹלְׁשְו ֹומָׁש הָיְהִי
 ותּוכלמ אָסְּכדתֶא יִתּוניִכַהְו "באל ול"יִנַאְו ןֵבָל יל"הְיה 1 אּוהְו ימשל
 ָתיִנָבּ תלה 4 הָוהְי יִהְי יֵנְב הָּתַעְיי + לֵאָרְׂשִי-לַע

 הו רש םיִטָפְׁשִמַה-תֶאְ םיקחַהיתַ תושעל ה הול
 ory. A הָּגַהְו :תֶחַּתלַאְ אָריִּת-לַא ץֶמָאַו קזח לֶאְרשילע הַׁשֹמ-תֶא הָוהְי

 ףלֶא ףסכו ףְלֶא-הָאְמ םיְִכּכ בז הוהי-תיִבְל יִתוניבֲה ינעְב
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 םיִצֲעְו הָיָה בֶלָל יִּכ לֶקָשַמ ןיא לֶזְרַּבלְו תֶׁשֲחְנַלְו םיִרְכִּכ םיִפָלַא
 םיִבָצִח הָכאָלְמ ישע .ברל ָדְמִעְויפ :ףיסות םָהיֵלֲעַו יִתֹוניִכֲה םיִנָבַאְו
 תֶׁשֲחְַלְו ףְסָבל בָהנלוֿ :הָכאָלֲמלָכּב םָכֲחלָכְו ץעֶו ןֶבַא יִׁשָרָחְו
 יִוָּד ןציניל :ָךֶמַע הָנהְי יהיו הֵׂשֲעַו םּוק רָּפְסִמ ןיא לזְרּבַלְ
 םֶכְמַע םֶכיַהְלֶא הָנהְי אלהי :ּנְב הָמְלָשָל רזעל לֵאָרְׂשִי יִרָשלָכָל
 ץֶרָאְה הָשְּבְכִנְו ץֶרָאָה יֵבָׁשִי תַא יְּב ןָתָניְּכ ביִבָסִמ םֶכָל חיִנַהְו
 הוהיל שורדל םֶכְשְפַנְו םֶכְבַבל ּונִת הָּתַעיַפ :ומֲע יִגפַלְו הָוהְ ינפל

 ןוָראזתַא איֿפָהְל םיִתלֲאָה הָוהְי ׁשּדְקמתֶא נבו ּומּוקו םָיֵהלֲא
 פ והָוהְי"םַׁשל הָגְבִַּה תַבַ םיִהלֲאָה שד יִלְכּו הוהְייתיְִּ

 :לָאָרְִׂי-לֲע וָנְב הָמלְׁשתֶא ףְלֶמִיַו םיִמָי עָבָשְו ןָקְז דיֶנָרוו 3
 ןּבִמ םיולה ורפי :םִיולַהְו םיִנְַּכַהְו לֵאָרְׂשִי יִרָשלֶּכ-תֶא ףסָאו
 םיִשלָש םיִלְבְנִל םֶתלֶּנְלנְל םֶרְפְסִמ יִהְיַנ הָלְעַמָו הָנָש םיִשלש
 הַעְּבְראְו םיִרָשָע הָנהְיתִיִּב תָכאָלְמִלַע ַחְצְנֶל הָּלֲאַמ+ :ףָלֶא הָנֹמְׁשּו
 םיִרעָש םיִפְלַא תַעָבְרַאְו :םיִפְלַא תַשָש םיִטְפָשְו םיִרְטָשְו ףֶלֶא
 ַפ :ללַהְ יִתיֵׂשָ רֶׁשֲא םיִלְָּב הוהיל םיִלְלַהְמ םיִפְלַא תַעָּבְרַאְ

 :יִּרְרְמּו תָהָק יןושרגל יול יִנָבְל ם תְָֹלֲחַמ דיִוְּ יםָקְלָחּו<
 םֶתַזְו לֶאִיִחְי שאְרֶה ןדִעְל י נב ס יִעָמָשְו על נְׁשְגַלל ס

 השש בו ילַאיזחו יתוָמלׁש יִעָמש יִנָּבִפ ס :הֶשלֶש לֶאְויְו

 ישגעיו יאָניז תַחִי יִעָמש יגְבויפ ם עַל תובָּאָה ישאָר הָלֶא
 יִנָשַה הֶזיִזְו שארֶה תַחָידיַהְיַו י* :הָעְּבְרַא יעְמְשיִנֶב הָלֶא הָעיְִבּו
 :תַחֶא הְָּקפְל בָא תב ויהיו םיִנָּב ּוְּבְרַהְאְל הָעיִרְבּו שּוָעיִו

 ס :הָעְּבְרַא לאיזו ןוְרְבַח רַהְצִי םֶרָמַע תֶהְק יִנָּב* פס
 -אּוָה םישְדַק שרק וׁשיּרְקַהְל ןֹהַא לרבי השמּו ןְרַהֶא םֶרָמַע יִגְב
 :םלּוע-דע ומְשְּב ִרבְלּו וְתְרָשְל הָוהְי נפל ריִטְקַהל םלועדדע י ויָנָבּו
 ינְּביפ פ :וָלַה טָבָשד לע ּואְרקִי ויָנְּב םיִהלֲאָה ׁשיִא השמו+
 ויהי ד :ְׁשאָרָה לובש םּוׁשְרַנ יִנָּב5ַ ם :רזעילַא םּושרג הָשמ

rs 65% + 6006חכ | 18 65 év א6קסוע * év xeipi dua | 62 23, 1 6 + 

 הוהיל +  ? | 5 65 éroingev )* —av ¥ —a); ca 101195ויִּתְחַת | 3 65 ּורָפְסִיַו
cf 6 | 6 * sic 4 (Kimhi); VarE 35 --שע || 7 6 ןושe60םֶקְלַחִיַו | * 65% ח | 
g * א תומלש 0647 תיִמ--; 6[ 18 | ל 4 x. Eienh )?לי( GAL .א Ath 

  lwas, id 11 | 13 5ל 697 א. |  et 4,37זז ( *16 IMS 69 NP} 6(לָאיִזַמַו) | זס
sine 1; 115 ביִרְקַהְל 95 ut ministraret | 15 6 ,--םש id 16 | 16 1 ft c GPA 
et 24,20 לֵאָבּוׁש (er תסטָקומג) ; 8 'מש . 

81* 



 1260 | א םימיה ירבד 246

 ינְבּו םיִרֲחַא םיִנָּב רֶזָעיִלֶאְל הָיְה"אָלְו שאְרֶה הָיְבַחְר רֶזָעיִלָאְדיִנְב
 ינְּבפ ם :שארַה תיִמְלש רָהְצַי יִנָּבַפ פ :הֶלָעְמְל ּובָר הָיְבַחְר
 םַעְמְקיִו יִׁשיֵלְׁשַה ילָאיִזָחְ יִנשה .הָיִרְמא שארֶה הירי ןֹורְבָח
 :יִנָשַה הָיַשי | שארֶה הָכיִמ לָאז יִנְּבִפ פס :יִעיִבְרָה
 רְֶעְלֶא ּתְמּו =: :שיקו רֶזעְלָא ילֲחַמ ינְּב ישּומו יִלָחַמ ירְרְמ יָנְּבז

 גבי :םֶהיִחֶא ׁשיקייִנְּב םיִאְשִו תנא יִכ םיִנָב ול וירא
 תיֵבְל יוָליַנְב הָלֲא :הָׁשֹולְׁש תֹומָריִו רֶדַעְו יֵלֲחַמ ישּומ
 הֵׂשֹע םָתְלָנְלִנְל תֹומַׁש רַּפְסַמְּב םָהיִדּוקְפִל תֹוָנָאָה ישאר םָהיָתֹובֲא

 רֶמָא יב :הָלעָמְו הָנָש םיִרשע ןּבמ הָנהְ תב תַדבְעְל הָכאָלמַ
 :םָלועְל"דע םֶלָשּוְריִּב ןְּכׁשִיו ומעל לֵאָרְׂשִייהלַא הָוהְי חינה דיו
 יכיז וָתָדְבַעַל ויִלְּכְלָּכתְֶו ןֵּבְשִמַה-תֶא תאָשָלְןיִא םִיולַל םֶגְוי*
 הָנָש םיִרָשָע ןּגמ יִנלינְּב רַפְסִמ הָּמָה םיִנּהֲחֲאָה ליוָד ירבדְב
 -לע הָוהְי תִיִּב תדובעל ןוהָאינְּב יל 'םֶדְמַעִמ וכ :הָלָעָמְלּו
 תיְּב תָרֹבֲע "הָשעְמּו שָדְקלָכְל תַרָהְמ"לעֶו תוכָשְלַהדלַעְו תֹורֵצֲחַה
 תּוצִמַה יקיקרלְו הָחְנִמַל תֶלַכְלּו תֶכְרְעצְַה םֶחָלְלּגיפ :םיִהֹלֲאָה
 רֶקּבּב רֶקבַּב מעל :הֶּרִמיּו הָרּושְמידלָכְלּו תֶכָּבְרַמלְ תבֲחמלו
 תֹותָּבִׁשִל הוהיל תולע תולעה לכל :ברעל ןכו הָוהיל לֶלַהְלּ תוָהל

 ומשני :הָוהְי פל ימה ַּפָשַמְּ רָפסמְב םידעֶמלְוםיׁשְדחל
 ןרָמֶא יגְּב תֶרְמְשִמּו ישקה תֶרְמְשִמ תֵאְז רעומ"לָהֶא תָרָמְׁשִמ"תֶא
 םַתּוקְלְחַמ ןְרֲהֶא יִגְבְלְי + | ם  :הָוהְי תיִב תָרבַעְל םֶהיַחַא
 אּוהיִבֲאְו בָדָנ תֶמָּיַ* :רָמָתיִאְו ךֶועְלֶא אּוהיִבַאְו בֶדָנ ןרַהֶא גב
 יסקלחיו3 :רָמָתִיִאְו רֶזָעְלֶא ּונהכְיַו םֶהָל ּויָהְאְל םיִנָבּו םֶהיִבַא ינפָל
 םֶתְּדִקְפִל רָמָתיִא ינְּבְִִמ למיִחַאְו רעל יִנָּבְִמ לקודצְו דיִוּד
 ינּבִמ "םיִרְבְגַה ישאל םיִּבִר רֹזעְלֲא-יִנְב ּואְצַמיִו+ :יםָתָדְבעַּב
 ינְבלְו רֶׁשְע הֶׁשׁש יתּובָא-תיבְל םיִׁשאָר רֹזעֶלָא נבל .םּוקְלָחַַ רַמָתיִא
 הָלָא-םע הָלֶא תֹולְרּונְּב םוקְלֲחַיַופ :הָנומְׁש םָתֹובֲא תיִבְל רַמְתיִא

 פ רָמְתיִא גבו עלא יגּבמ םילֲאָה יִָשְו שדקירׂש יָה
 םיִרְׂשַהְוְךֶלַמַה יִּנָפל יִוָלַהְִמ רֿפּוּסַה לֵאְנַתְנְְןְב הָיעמְש םֵבָּתְכו5
 18 65* ni— cf 95 || rg * 65 וטסטס 1 655, 69 הָיִדְדִי ?; 1 prb 4 || ל 5
 0לומג; 1 prb לאיזע cf 20 et 15,18 | 24 16 1 MSS 3(60) ישע | 28 * 6

Cp 24, 1 61 5,29 |00006 || ל 6 'מ"לעו || 29 >65% | 32 ** >65% |  éorngev 
MSS 6?)5 6 + םֶתּובַא תיִבְל | 4 * כ!  | Eaddour3 5 66 23,6 | * 67 6.  

 םיִרוּבְּנַה; 1 4 |" 1 6 5155 36 םֶתּובַא | 5 1 6 ca 301155 684 יִנּבִמּו.
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 םֶיוְלְלְו םיִנַהְּפל תּובָאָה יֵׂשֹאָרְו רֶתְיבָאְָּב לפח ןהפה קור
 אַצִו?  ס  :רָמָתיִאְל זָתֶאוזַחֶאְו רֶזָעְלָאְל זָחִא דָחֶא בָא-תיּב
 םיִרעְשְל יִשיִלָשַה םֶרָתְל :יִנָשַה היעיל ביריוהיל ןושארה לָרּוגַה
 הָיְבַאל יֵעָבְׁשַה ץוקהלופ :יִששַה 'ןממל יׁשיִמֲחַה יהיַּבְלַמְלִפ :יִעָבְרַה
 יִתְשַע יִביִשְיְלָאְל :יִרָשַעָה ּוהָיְנַכְשל יֵעְׁשְּתַה לּושיליי :יִניִמְשַה
 הָעְּבְרַא בֵאֿבְׁשִיְל רָשע הׁשלְׁש הָּפֲחָלּו :רֶׂשֲע םִיִנְׁש יםיקול רֶׂשֲע

 הָעְבׁש יריזחלי> :רְֶע השש רַמֲאל רֶׂשֲע הָׁשִמֲח הנבל :רָָע
 לאָקְזְיִל רֶׁשֶע הָעָשִּת הֶיְחַתְפִליéֿ :רֶׂשְע הָנֹומָׁש יץצְּפַהְל רֶׂשֲ
 והָיִלְדלי :םיִרָשָעְו םִָגָׁש ילּומְנָל םיִרְׂשֲעְו דָחֶא ןיִכְָליז :םיִרׂשֲעָה
 יםָתְְּקַפ הָלֲאפ ם :םיִרָשְְו הָעְּבְרַא והיזעמל םיִרְׂשֲעְו השלש
 רֶׁשֲאּכ םָהיִבא ןֶרֲהֲא דיְּב םטָּפָשמּ הָוהיתיִבְל אוָבְל םִּמ םֶתְדְבַעַל

 יגל םיִרְַָּה יול יל :לֲאָרְשִ יהְלֶא הָוהְי יהו
 ּהיְבַחְר גל ּוהָנְבַחְרל=י :ּוהְְָחְי לֶאָבּוׁש גבל לֵאָבֹוׁש םֶרְמַע
 רואי .:"תחי .תומלש יג יתומלש ירה .:תששו שאה
 ינֶּב< :יָעיִבְרָה .םָעְמְק יִשיִלָשַה לָאיזְחְי יֵנְׁשַה ּוהָיְרַמֲא יוהי
 הָיִשי יִנָבְל היִשְי ּהָכיִמ יַחַא5ְ :'רומש הָכיִמ יִגָבְל יהָכיִמ לָאיצע
 יִרְרִמ נב :ֹונְב יףהיזעו נב יומו יִלָחַמ ירד יבש :ּוהְיְרְַז
 ל יהְיָה-אלְו רֹוֲעְלָא יִלָחַמְל :ָּרְבַעְו רּוָּכַדְו מַה ונְב יוהיזעיל

 רעד ילָחמ .ישומ וגבי :לֶאְמְתְַי ׁשיִ"יִגְּב ׁשיקלפ :םיְִּב
 ליפו :םָהיֵתְבַא תִיִבְל םָּווְלַה ינְּב הָלָא תֹוָמיִריִ
 קיַרָצְו ְֶלָמַה .דיִוָד ינְפִל ןֹרֲהָאיַנְּב םֶהיֵחַאותָּמעְל תֹולָרוְג םהדסנ

 | פק לֶאָל 6 ָתיִאְל  566 1 4 etדָחֶא דָחֶאְו . . . דָחֶא, 9 *65 8%155 6
  5%ף * b 65ַא— | ל |  —8 || 8 65 r. Xapng 2 Xepauד ו *7/55

 |  6 8"ִנָבְל | 0 65 ץוקל? | זז 65 של? | זכ * 6* בוש-- | * 6* ילֵאל
13 1 frt c GAL לעבשיל WA Isbaal) | 15 * 65 --ן | * 6 =. Aged(on, --₪ | 
16 61 x. 00946 | 17 * 65 ם-- (םיקיל ?) | * 66 לֶאּומְגְל | זַפ * 1 םֶתדקּפ 
cf 6 | ל 6S הָוָצ | 20 6” lwganA . ZovginA kai Agia (sim in 21) | 22 * 6k 

n— | ל 65 lvae (crrp?) | 23 “sic 4; lc Var® 6* ‘JJ et ins c MSS 
Ken 157. 224 = (ןורבח ינב) 67 et 23,19 שארָה ןורְבָח || ל cf 23,19* )6* (6סוסט! | 
 ||  cf v 24 et 23,19°, sed etiam cf 23,9 )65 laon) | % 65 lokoyלָאיִוְע <
 " | 25 6ינָשָה היָשיִו שארֶה | ל א רּומָש 065% ריִמָש 6" רָמְש + "6 * 24
lwaiag (cf 24°) 5 Agia | 26 1D (vel? 26a Var ad 27a) || ל 16 S3nely cf 
 ||  ¥ Agapia[6000ן | © 6* 005ו , cf26° | 5 dl}; 6 I(g)goauיעל 1 27 | 23°
28 5 GFL א IBauop א. ד.ג. || ל pl 155 ּויָה | © ins frt [שיק | 29 nonn 
MSS 72 | 30 65 >. הגש (crrp?). 
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 ויִחֶא תַמָטְל ישארָה תובָא יָיְולַלְו םיִנָהְּכל תּובָאָה *ָשאְרְו ךְלְסיִחַאו

 ס טק
 ןותדיִו ןָמיהְו ףסֶא ינְבל הָרבְעל אָבְצַה יִרָשְו ריִוָד לְָּבִיני 5

 הָכאָלָמ ישְנַא יםֶרָפְסִמ יִהְיַו םִיּתְלְצְמַבּו םיִלְָנּב תֹוִּנָכְּב יםיִאיִּבְנַה
 ףָסֶא יג יהלָאְרׂשַאו הָיְנַתְנּו ףֶקֹויְו רּוָכז ףֶסֶא נבל :םָתְדבֲַל
 ןותודי יִנְּב .ןּותּודיל3 :ְךלמַה ידיד לע יאְּבנַה ףָסָאד די לע
 םֵהיִבֲא יִדָי לע הָשָש ּוהָיְתַּתַמּו והיבְׁשֲח יוהיעשי יור הלר
 נב ןמיהְל< ס :היהיִל ללַהְו תֹודֹוה-לע יאֵּבּנַה רֹונָּכַּבי ןותודי
 הָתֲאיִלֲא יֿנָנֲחי הָינִנֲח תּומיִריִו ילֲאּובְׁש לָאז ּוהָיְנַתַמ והּיְקְּב ןמיה
 הלא :יתָאיוֲחמ ריִתֹוה יִתולמ הָשְקְּבְשָי רֶזָע יִּתְמִמרְ יּתְלֹלג
 םיִהלֲאָה ןתיו ןרק םיִרָהְל םיִהְלֲאָה יִרְבְַּב ּךֵלמַה הזח ןמיהְל םיִָב
 םֶהיִבַא ויל הָלֲא-לְּכֿ :שולש תוגָבּו רָשָע הָעְּבְרַא םיִנָב ןָמיִהְל
 םיִהְלֶאָה תיִּ תדבעל תּורנְכְו םיִלָבְ םיתְלְצַמְּב הֹוהְי תיִּב רישָּב
 םֵהיֵחַא-םע םֶרּפְסִמ יהיו :ןְמיֵהו ןּותּודיִו ףֵסֶא 'ףלמה יִדְי לע
 יולי :הנמשּו םיִנומָש םִיַתאָמ ןיִבָּמַה"לָּכ הוהיל ריִש"יִדְמלַמ
 ּ:ריִמְלּת"םע ןיִבַמ לּודָנַּכ ןטקּכ יתַמַעְל תֶרָמָשִמ תֹולְרונ
 יףסויל יִפֶסַאְל ןושארֶה לָרּוּגַה אָצִיַופ
 :רָשָע םיִנֶש ויָנָבּו ויָחְמְנדאּוה יינְׁשַה גהֶיְלַדג

 :רֶׂשע םיִגָש ויַחֶאְ ויִנָּב רּוכז יִשְלָשַה
 :רֶשָע םיִנָש ויָחֲאְו וי יִרֹצַל יִעיִבְרָהיו

 :רֶׂשָע םֶנָׁ ויָחֶאְו ויִנָב ּוהָיְנַתְ ׁשיִמֲחַה
 :רֶׂשְע םיִנָׁש ויָחֶאְו ויֵנְּב ּוהיְּקְב יִשָשַהי
 :רֶׂשֲע םיִנָׁש ויָחֶאְו ויְנּב "הָלָאְרשי יִעְבְשַה +

id3.6|25, 1 * 69 "ידיו  apwc 5 crrp | Cpבז * 6- + ח06טזשז6 || ° 6*  
 ל 16 06 םיִאְּבִנַה, א םיִאיִבְּנַה | < 6 + אטד6 אepaAv 00דע )* 6עפ0ע = 4]) |

cf 6*4,16 )6% \ט6וקמגס 5 ם[0?]ןססמג) ; 1? 'שֶאו  cf ad14 'שי,  in4 'שאו;  : 
6k (E)oupr ¥ Sorz (cf 17); 1 (cf 11)איִבָּנַה | 3  nonn MSSל  |[ er 

 ‘ירצו | ל ins 6 IMS % (cf זל) ו יעמשו | =< rsp | 4 * 65 לַארַע | 1
 6 6 לֶאְבּוש ut 20 et 24,20 | =* קזק הָּתַא יֵלֲא יִנָּנֶח ָּי יִנֵנֲח
 הָׁשְכְּב בשי רוע ּתְממֹרְו תל
 תֹויְַחַמ ריִתְוה ָתֹולַמ

 5 ו ונרק e שק? , ג לאה | 8 * 6 + הָּמַה םּג | * 555 6 + תֶרָמָשִמ | 9 * כז
vv g. 10. 12--18. 1רשע םיַנָׁש ויָנְבּו ֹויָחָאְו אוה 6[ 6 | 5 גם  gloss || ins 

 ” 65% + Hv(e)ia || rr 67 Ageipnia cf 14 || 2 6ק:מ הילדנל רוכזל 666 | ב 1
 . (id ¥) 2 leztper cf arוט6קומג 5 !טס6מג₪  ] 14 cfad 2; 68ןתָנ
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 :רָשָע םיִגָׁש ויָחֶאְו ויֵנְּב ּוהיָעַׁשי יניֵמְׁשַהי
 :רָשָע םיִגְׁש ויָחֶאְו ויִנּב ּוהָיְנַּתמ יָעיׁשְּתַה 5
 :רָשָע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנְב יֵעָמַׁש יָריֵׂשֲעָה
 :רָשָע םִיִנָׁש ויָחָאְו ויִנְּב לאְרזע רֶׂשעייֵּתְׁשעיי
 :רָשָע םִיִגְׁש ויָחֶאְו ויִנָּב הָיְבִׁשֲחל רֶשָע םיָנְׁשַה
 :רֶׂשְע םִיִגָש ּויָחֶאְו ויֵנְּב לֵאָבּוׁש רֶשָע השלְׁשְלי
 :רָשָע םִנָׁש ויָחֶאְו ויָנּב ּוהָיְתִּתִמ רָשָע הַעְּבְרַאל*י
 :רֶׂשְע םיִנָׁש ויָחֶאְו ּויֵגְּב תומריל רָשָע הֵׁשְמֲחַל=-
 :רָשָע םיִנָש ויָחֶאְו ויָנְּב והינְנֲחַל רָשָע הַׁשָׁשְלי
 :רשָע םיִנָש ויָחֶאְו ּויֵנָּב .הָשְקבְׁשִיְל רָשָט העֶבְׁשְלי
 :רָשָע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב יֵנָנֲתַל רֶׂשָע הָנֹומְׁשל
 :רָשָע םִיִנְׁש ויָחֶאְו ויָנְּב יִתּולַמְל רָשע הַעְׁשְתְל*5

 רָשע םִנְׁש ויָחְָּו יִגָּב התא םיְִשְֲל
 :רָׂשֲע םיגָש ויָחָאָו ויִנָּב ריִתֹוהְל םיִרָשָעְו דָחֶאְל*
 :רָשָע םִיָנְׁש ּיַחָאְ ויִנּב יִּתְלּרנְל םיִרָשָעְו םִיְגָשל
 :רֶׂשֲע םִיָנַׁש וויַחָאְו ויִנָּב תֹואיִזֲחְמְל םיִרָשָעְו הָשלָשְליי
 מ רשע םיִנְׁש ויָחֶאְו ּויָנְּב רֶזָע יּתְמַמּורְל םיִרְׂשֲעְו העְּברַאלי

 יגְבִמ ארק הימל םיִמְרְקל 'םירעשל תוקְלְחַמְלי 6

 יוהי ינשה לֶאעיִדי רוכְבַה ּוהָיְכְז םיִּב המלל :יְףָסֶא
 יניִעוָהיָלָא יִׁשְׁשַה וה יִׁשיִמֲחַה םֶליעי :יִעיִבְרַה ילֲאיֵנְתי יִׁשיִלְׁשַה
 חָאּוי יִנָשַה דָבֶוהְי וכְּבַה הְָעַמְׁש םיָנָּב םֶרָא "דבעְלּוצ :יִעיבְׁשַה
 רֶבשָשְי ישָשַה לֵאיִּמַעי :יִׁשיִמֲחַה 'לֶאְנַתְּו יִעיֵבְרָה רֶכָׂשו יֵׁשיֵלְׁשַה
 ונָב היְעַמְׁשִַו ס :םיִהלֲא ָכְרב כ יניִמְׁשַה יִתְלְעּפ יֵעיֵבָׁשַה
 ינְּבז הָּמַה .לוַח יֵרוְִּגיִכ םָהיִבֲא תיִבְל םיִלְשָמַּמַה םִנְּב דלונ
 :'ּוהְיְכַמְסּווהיִלָא ליָחייַנְּב יויָחֶא דָבוְלָאי דבועו לֵאָפְרּו יִנְתְע היְעַמְׁש
 חָּכַּב ליח-שיִא םֶהיֵחַאְו םֶהיִנְבּו הָמַה םּדֶא דַבֹעויַנְּבִמ הָלֲאֹ"לָּכ

15 65 lwgeia * !₪66 | 17 6% Zoupe (cf 3°) 2MSS ¥ nym | 181 ft 
6 6* bp? (6F Atapia * (םלפומג || 20 6 Zouginh || In vv 20—3r 1 articul 
ante numeros (Wהעבראָה ,_של etc( | Cp26,1° 6 (tv) ruidv || ל 5 

cf 9,19]ִבָא " velףָסָאיִבַא  Mogollay || > 1 6 65 (ABiacag[ap])א\סטס\שמ) *  

 | - | 4 * 6 ABןֶתָנ--  6 Naeavanx, cf 8 | 3 67ּוהְיְרַכְז | ל  MSS 8םסתמ * 2
 ל 65 אסטס6 !6ומג (?crrp) | 5 6 60\\66ו * 06-- | 6 65* חקק ד0ד6אסט
 קשטסו rod (e DWN, Var ad WHE) (* דע , 6%+ + 5 nomina || 7 *-* ] (6( תסתמ

—xoy, 6].6) ויחאו ץֶלָאְו | ? 6 + א. !טקסאשוג,  MSS** 
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 -יִנָּב םיִחַאְו םיִנְּב ּוהיְמלַׁשִמַלְופ :םֶדֶא דֵבֹעְל םִיַנְׁשּו םיִׁשׁש הָדֹבֲעל
 יִּכ שארַה ייָרְמְש םיִנְּב יִרְרָמדיִנְּבְִמ החלו רשע הָנומְש לח

 ּוהְילְבְמ 'יגשַה הלוי :שאְרל ּוהיָבֲא ּוהמיִׂשו רוטב הָיָה
 :רָשָע הָׁשלְׁש הָסֹחְל םיָחַאְו םינְּב"לּכ יִעְבְרַה ּוהָיְרכְז יִשיִלָשַה

 תּוִרֲמְׁשִמ םיִרָבְגַה ישאָרְל 'םיִדָעָשַה יתוקְלְחַמ הָלָאְל *
 לכ ןָמקּכ " תולְרוְג ולפי :הָוהְי תיֵבּב תַרָׁשְל םֶהיַחַא תַמְעל
 ּוהְיְמְלְׁשְל הָחַרְזִמ לְרוגַה לָפיִנ+ ם :רַעָשְו רעשל םָתֹובֲא תיבְל
 דבעל5 :הָנופְ ולר אציו תולָרְְנ ּוליִּפָה לָכָשְּ ץעוי ונָ ּוהְיְרַכְזּו
 םַע ברטמל הָסחַלּ יםיִפָשְל6 :םיִפְסַאָה תיִּב וינָבְלּו הָּבְנַנ םֶדָא
 םיולה הֶרְזִמַלוז :רָמְׁשִמ תַּמְעַל רַמְׁשִמ הָלועֲה הָלָסִמּב תבל רעש

 םיִגָש םיְִסַאלְו הָעְּבְרִא ל הָּבנל הָעְבְרא םויל הנופל השש
 הָקַאיפ :רָּבְרּפַל םִיָנְׁש הָלִסְמְל הָעְּבְרִא בעל רָבְרפלי* :םִנְׁש
 :ירָרְמ יגְבַלְו יִחְרָּקַה יגל םיִרָעָשַה תוקְלְחַמ

 :םיִׁשְדְקַה תוְרְצְאְלּו םיִהלֲאָה תיִּב תּורצוא-לע היַחַא םִיוְלַהְוי
 ִנְׁשְרְּגַה ןדעלל תוָבָאָה יׁשֹאָר ןעלל יבְׁשרנַה יֵנְּב ןדעל יָנָּב
 :הָוהְי תיִּב תורְצְא-לַע ויַחֶא לאי םֶּתַז יִלָאיחְ יָנְּב2 :יִלָאיַחְ

 שגר אבו :יִלאיֶזעְל ינורְבָחַל ירה יִמְרְמַעְל

 לש ויָחֶאְו יתומלשו אה נב תומלשו ונְב ירכזו ב 'םֶרי גב
 -יירשל תוִבָאָה ישאְרְ למה דיִוָּ שילה רֶׁשֲא םישְדְק ה - תראה

 ושידקה לשמו תמְחְִמַה-ןמז אָבָצַה יִרָשְו תוִַּמְַוםיְִלאָה
 ׁשיִקֶּב לאְׁשְו הֶאֹרָה לֵאּומָׁש שידקהה לכו :הָוהְי תיִבְל קוחְל
 :יָחָאְו תיִמְלָש-דַי לע ׁשידְקַמַה לָּכ הֶיּורָצְרְּב בָאֹויְו רֶגְֶָּב רגב

 םיִרֲמְשְל לֵאָרְׂשִי-לֲע הָנוציִחַה הָבאָלְמַל ויָנָבּו והָיְנַָּכ יֵרָהצִִל? ם
 תֹואָמיעַבְׁש ףֶלֶא לחי ויָחָאְו והָיְבְׁשֲח ינורְבֲחל :םיִטפְׂשְלּו
 תַדֹבעלְו הוהְי תָכאָלִמ לכל הָבָרעַמ דרי רָבַעַמ לֵאָרְׂשִי תדְקֶּפ לע לע

TAIT 
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 תָבָאְל ויָתְֹלִתִל ינֹורְבָחַל ׁשאֹרָה הירי יִנֹרְבֲחלי ם :ךֶלָמִה
 לִיַח יִרֹוְּבִנ םֶהְב אֵצָמיַו ּושְרְדג דיִוָּד תּוָכְָלַמְל םיֵעָּבְרַאָה תַנְׁשְּב
 :תִבָאָה יֵׁשאָד תֹוָאמ עֶבְׁש םְלֲא לידי ויָחֶאְו* :דָעָלִג רעיְּב
 -לָכְל יִׁשנְמַה טבש יִצֲחו יִדָּנַהְו יִגֵבּואְרָה-לע למה דיִוָּד םֶדיִקְפיַו

 כ =: רכדו םיִהלאָה ר
 !םיִפְלַאַה יֵרְׂשְו ו תֹוָבָאָה ישאְר םֶרָפְסַמְל ולֵאָרְׂשִי יִגָבּוו 7

 תקלה רֶבְּדולָכְל ְךִלֶמַה-תֶא םיִתְרָׁשְמִה םֶהיִרְמְשְו תֹואַמַהְו
 תַתַאָה תֶקלַחַמַה הָנָׁשַה יִשְדֶח לָכְל שֶדחְּב שֶדְח תאָציַהְו הֵאְּבַה

 ןושארַה ׁשֶדל הָנושאֶַה תֶקָלַחמַה לפי ם לא הָעְּבְראְוםיִרְשֲ
 -יִנָּבְדִמּי :ףָלֶא הַָעְּבִרֶאְו םיִרָשָע ותקְלַחַמ לַעְו לֶאיִּדְבזןְּב םָעְבְשְי
 לַעְ*  ם :ןוׁשאָרָה שדחל תֹוֲאָבצַה יִרָש-לֶכָל שאָרֶה ץֶרֿפ
 ידיִנָּנַה יתֹולְקִמּו ותְקְלְחַמּו" יחוחַאה ידוד" יִנָשה שֶרְחַהי תֶקְלַחַמ
 שילה אֵבְּצַה רש: ם :ףלֶא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ותְקְלְחַמ לֵעְו
 םיִרָשָע ותקלחמ לע ישאר ןֵהֹּכַהי עֶדיוהְיײְב ּוהְָנַּב יִשיִלָשַה שֶדֲחַל
 וּתְקְלֲחְמּו םיִשלָשָהלַעְ יםיִׁשלְׁשַה רוְּבִנ ּוהָיְנְב אה :ףלֶא הָעְּברַאְ
 באי יִחַא לַאהְׂשע יִעיִבְרַה שחל יִעיִבְרהְ סם וֹונְּב דָבָזיִמַע
 ם :ףלא הָעְּבְרִאְו םיִרְׂשֲ ותקלחמ לעו לןירחא ּוָנָב *הָיְדְבְזּ
 ותקְלְחמ לֵעְו חָרֹויַה תּוְהְמַש רֶשַה יִשיִמָחַה ׁשֶרָחל יִׁשיִמֲחַה*
 שקע" אְריִע יִשָשה שחל יִשָשַהפ ם :ףִלא הָעְּבְראְו םיִרָשָע
 ׁשֶדֲחל י עיִבְׁשֲה ו ס :ףלֲא הָעְּברַאְו םיִרְׂשֲע ותקְלַחִמ לעֶו יִעֹקְּתַה
 הָעְּבְרַאָו םיִרְׂשֲע וּתָקְלֲחֹמ לַעְו םִיָרְפָא ינבְִמ יִנולַּפַה ץלח יֵעיִבְׁשַה
 לע יִחְרנַל יִתְׁשִחַה יִכְּבִס יניִמָשַה שדחל ָניִמְׁשַה וי - :ףלא

 יִיִׁשתַה שרל יִעיִשְּתַהי* ם :ףָלֲא הָעְבְראְו םיִרָשְע תקלחמ
 :ףָלֲא הָעְּבְרִאְו םיִרָשָע תְקְלַחַמ לעְו יֶגיִמְנַּבַל יִתֹותְּנַעָה רֶזְעיִבַא

 לעו יִחְרזל יִתָפֹומְגַה יִהָהְמ ירישעָה שֶדָתְל יִרישְעָה5י ם
 1 %1 רַָשָע יִּתְׁשִעְל רָשְעְ-יִתְשַעַי< ס ::ףָלֲא הָעְּבְרִאְו םיִרָשָע ותְקְלִחמ

 םיִרָשָע ותְקְלַחְמ לעו םינָפָא גְּב"ןמ יִגותָעְרַּפה הָיְנְּב שָדחַה
cf ad 23,19 | 32 ** dl? | Cp27,16 DY] et postea aliter ||3 5*6 'רי? r 
EoBoA 6MSS lggoaau; 1 fit pW. cf 11,11 || 4° ins (cf 11,12;2 6“ |0800 2  
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 יְֹלַת שֶדחַה רֶׂשֲע םיִנְׁשְל רָשָע םנְׁשַהְיי ס ּוְלֶא הַעְּבְרִאְ
 ס לא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲ ותקלחמ לַעְו לֵאיִנְתָעְל יִתָּפּוְטְנַה

 ינועמְשל יִרְכְזְַּב רֶזָעיִלֶא דיג יִנָבּואְרְל לֵאָרְׂשִי יִטְבָש לע 16
 :קּודַצ ןְרֲהַאְל לַאּומק"ְב הֶיְבְׁשֲ יוָלְלז ם ::הָלֲעַמְ"ְּב ּוהָיְטַפש

 פס :לֵאָכיַמְְּב יִרְמָע רכש דו יחאמ ּוָהיִלֶא הלוהילופ :
 פ  :"לֶאיִרְזַעְְַּב 'תומירי לתל והדבר יוהְיעַמְשי ןְלּובְזְלופ
 :ּוהְיָרְּפְדְּב לָאװו הָשַנְמ טָבְש יחל ּוהָיזזעדןְּב עשוה םִיַרְפָא יֵנְבָל>ס

 לֵאיִׂשעֶי ןמינבל ּףהיִרְכְזְַּב דִי הָדָעְלַג הָׁשֹנְמַה ייִצְחְל ס
 :לֵאָרְׂשִ יִטְבָש יִרָש הָלֵא יםחרידּב ילַארזע ע נלי ס רָנְבאְֶּ

 רַמָא יב הָטָמְלּ הָנָש םיִרָשע ןּבְל םפְסמ יוד אָשְנאלְני מ
 לָתַה הָיּורְצְְֶּב בֶמוי+ :םִיָמׁשַה יִכְכוְכּכ לֵאָרְׂשִי-תֶא תוּבְרַהְל הָוהְ
 רָּפְסִמַה הָלָע אָלְו לֶאְרֶשילַע ףֵצָ תאָזְב יִהְיַו הָלַכ אָלְו תּונָמל
 ּךְלָמַה תוָרְצִא pas ס  :דיוְד ךלֶמל םיִמָיַה יֵרְבְּד רּפסַמְּב
 תֹולְנמַבּו ז םיִרָפְּכַבּו םיִרֲעּב הָדָשַּב תֹורְצֲאָה-לַעְו 'לאיִדעדֶּב יתוָמְזַע
 הָמְרֵאָה תנבעל הָרָׂשַה .תֶכאָלְמ ישע לַעְוֿפ ם  :ּוהיְזעןָּב ןָתְנּוהי
 םיִמָרְכַבָש לע יִתָמְרָה יעְמְׁש םימְרְּכַה-לעֶוז ס ובלַּכַּב יזע
 רֶׁשֲא םיִמָקְׁשַהְו םיִתיּנַה"לַעיֿ ס :יָמּפְׁשַה 'יָרְבז ןייַה תֹוָרְצֲאְל
 -לעופפ ס :שעוי ןֶמָשַה תֹוָרצֶאדלעְו יִרְּנַה ןֵנָת לב הָלְֵׁשַּב
 -ןּב יֹטֵפְׁש םיִקְמעְּב רֶקְּבַה-לעֶו יִנֹרְׁשַה ירֲטְׁש ןורָשְּב םִיִעֹרָה רֶקֵּבַה

 ּוהיְחִי תונתַאָה-לעֶויִלעֶמְשיַה ליבא םילמַָה-לַעופ ס :יִלְדע
 ׁשּכְרָה יִרָש הָלַאילּכ יָרְנַהַה דיזי ןאָצהדלעויי ס :יִתְֹרָמַה
 רַפֹוסְי ןיבמ-שיִא ץעוי לייד ןַתְנוהו* ס דיו ךֶלַפל רשא
 ךלֶמל ץעוי לָתְתיִחַאְו ְָָמַה יִגְּבְדַע יֶנֹומְבַח"ןְּב לֵאיֵחיָו יאו
 ּוהיְנְבְְּב עֶבֹוִהִי לפתיִחַא רֲחֶאְוי :ְָלָמַה עֶר יִכְראָה ישוחו
 ס  :בָאװ ְּךֶלַמְל אָבצרִׂשְו רָתְוְבָאְו

 r5 6. הָי---; || 16 6ז יִתְכ-- || 17 6! Eaddoux || 18 0 אוה--; 16 6
Agd(Euov | © 6A ni |213; 15 166; 1713 | 19 6 מש? || * 6  cfבָאיֵלֲא  

pc6 הנע | 21 °  frt 6 nonn MSSK™לֵאיִנע | 20 ]  cf 524° (6B); GAL4  
 1185 + ba | ל 69 ladda Jaddo || 5 65* הידבז || 22° cf 10%; 6* ם7קומ\
 * Azpimh || ל 6% lwpau | 24 1 6 6 רֶפְסְּב et conjg 6 רפסמה | 25 * 9

Aphonites |6 יג? 9 A6 'ע | 26 62 יִר-- ? | 27 * 65 ירבו? | ל  * || Asmot 
 28 6 ירדנה | 29 * 065 יִטְרַש, 6*- = א | ל 6 Ewpav * --ד | 40 * 5%
 ABiac * 0(. || ל Q יִלאָע-- || © 6 lad(a)iac 6 66 (\5000שא | בז יל

lwoz 6 0507 | 32 ™ <65 || 34 °° 21155 invers. 
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 יִרָשְו יםיִמְבְׁשַה יש לֵאָרְׂשִי יֵרָׂשדלְּכיתֶא דיִוָּד לָהקיוו 8
 תֹואַּפַה יִרָשְו םיִפְלַאָה יִרָשְו ךלְמַה-תֶא יםיִתְרְׁשִמַה תוקְלִחַמַה
 -לָכְלּ םיִרֹּבְּגַהְו םיִחיִרָפַה"םַע ויכָבְלּ ךֶלטל | הָנְקמּורשּוכְר"לָ יִרָשְי

 יִנעָמְׁש רָמא וילְֹ-לע ַָּה דיו קי :'םֶָשּוְְולֶא לח רז
 הָיהְיתיִרְּב ןוָראל הָחּנְמ תיּב תּונָבְל ביטע יגַא יִּמעְו יחא

 רחבי ּתְכַפְׁש םיִמְָ הָתֶא .תוָמָחְלַמ שיא יִּכ ימשל תִיַ הָגְבִת
 לֶאְרְשּודַע ףלמל תויָהָ יִבָאתיִב לָּכַמ יֿ לֵאָרְׂשִ ֵֹהלֲא הָוהְי
 יִבָא יִנְבָבּו יִבֲא תיָּב הָדּוהְי תיִבָבּו ריגל רַחַּב הָדּוהיִב יִּכ םלעְל
 ןַתָנ םיִנָּב םיִּבַר יִּב נב למ :לֶאְרָשְודלָכַ ךילְמַהְל הָצְר ג

 ילַע הוהְי תוָכְלַמ אַפּכ-לע תֶבָש יֵנְב הָמְלְשּב ּוחְבִיַו הָוהְי יל
 זיפ יָתּורְצֲחַנ יִתיֵב הָנֶּבַיִדאּוה נב הָמֹלְׁש יל רמו :לֶאָרְׂשִ
 ותּוכְלַמדתֶא יִתֹוניִכֲהו :בָאָל ָלהְיְהֶא יאו בל יל וב יּתְרַחְב
 הל" :הָּזַה םִויַּכ יֵטָּפְׁשַמּו יתיצמ .תֹושְעַל ית םָלֹועְל"דַע

 4 הוהְי שרוד תובבל-לב יִּ הֵצַפֲח שפנבו םֶלָש בלב והָדְבעְו
 ְּךֲחיִנְזי ּונַבְזעַּת-םִאְו ל אֵצַמִי ּונְׁשְרְדַת-םַא ןיִבַמ תֹובְׁשֲחַמ "רצ

 קְנִח שקל תְִּבתְנְבְל ךּב רחב הָוהיייִכ הָתעוהָאְר :דעְל
 דתֶאְו" יסָלּואָה תיִנְבִּפדתֶא ֹונְב הָמלָשְל דוד ןתיווי ם :השעו
 תיִנָבַתְוי> :תֶרְּפַּכַה תיִבּו םיִמיִנָּפַה ויְרְדְחְו .ויַתיִלעַ ויָכזְננְו 'ויִּתַּב
 ביָבָס תוָכָשֶלַהְלָכְלּו הָוהיתיִּב תֹוָרְצַחַל ומָע חּורְב הָיָה רֶׁשֲא ילכ
 םיִנָהְּכַה תוקְלְחַמְלְוי :םישדקה תוָרְצְאְלּ םיִהלֲאָה תיֵּב תֹורְצִאַל
 :הָוהְי"תיַב תדֹובֲע יֵלְּלְכְלּו הָוהְיתיִּב תובע תֶכאָלְמלְכל םיולהְ
 ףֶסָכַה יִלָּ לכל הָדֹובעו הָדֹובְע ילּכדלכל בה טֶכְׁשַמַּב בָהּ

 ָהיֵתְרנְ בה תורְנמל לשמו :הָֹובֲעְו הָדובֲע ליל לָקׁשמְב
 לֶתְׁשַמְּב ףְָּכַה תּונְמַלְו ָהיֶתְרנְו הָרֹונְמּו הָרֹונְמ"לְקְׁשמְּב בֶהֶז
 לֶקָשִמ בֵהְּנַה"תֶאְויé :הָרֹונָמּו הָרֹּונְמ תַדֹובעַכ ָהיָּתְרַנְו הָרּונְמַל

Cp 28,1° 6 DWT | ל 65% riv 6ח6ק\ ד 006 || © 6 partim aliter | 
2 6 év pécy TAs יי | 3 6 ויָלֲע ימש ארק | 9 * 6 ךיִתּובַא | ל <65= | 

rr 0] 18 6,33 (6 .ד vaod), id 20 | 5 1 6 6 ויָּתְבּו | צ 1488 65% liter | 
15 pl MSS ב' 
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 ףָתָּכַה תֹונְלׁשִל ףֶסֵבְו ןַמלְׁשִו ןְלִשְל תֶכֵרעמִה תֹונְֲלְׁשל
 פָכְׁשְמְּב בָהּוה יּופְכַלְו רוהַט בָהְז תֹוְׂשְקַהְו תיָקְרְזמהְו תֹונְלְזמהְרה
 במי :רֹופְכּ רופָכְל לקָשְמְּב ףַסּכַה יֵרּופְכָלְו רֹוֿפְכּו רוָפְכַל
 בָהְז םיִבּורְּכַה הָבָּכְרַּמַה תִיִנְבַתְלּו לֵמׁשַמַּב קָּקוְמ בֶהָז תֶרְּקַה
 הָוהְי ךיִמ בָתְכְּ לָפַהי :הָנהְיהתיִרְּב ןוָרַא-לַע םיִכְכְסְו םושרפל
 הָמלָשְל דיו רָמֲאפ סם :תיִנָבִּתַה תֹוכֲאָלִמ לכ ליבשה לע:
 ֹיַהְלֲא םיֵהְלֲא הוהְי יב תַחַּת-לַאְו א אָריְּת-לַא הֶׂשעַ ץמָאָ קָזַח ּונְב
 -תיִּב תדובע תֶכאָלְמילְּכ תולָכְלְדע ְבְזעי אלו ְךְּתְרִי אָל ְּךָמִע
 םיִהְלֲאָה תיִּב תַדֹובע-לכל םיולֶהְו םיִנָהְּכַה תוקְלֶחַמ הָּגַהְויי :יהָוהְי
 םַעָהלָכְו םיִרָשַהְ הָדּובעְלָכל ? הָמְכַחּב ביִדְנלָבִל הָכאָלְמ"לְבב ךִמָעו
 יִנָב המלש להקה ךְלמַה דיִוָּד רָמאיוִי 29 5 :ּיִרָבְּד-לָכָל

 םֶרָאְל אֵל יִּכ הָלודְנ הָבאְלְּמַהו ְּךָרָו רענ םיִהלָא .ּברַחָּב 'דָחֶא
 בָהּנַה יִחלֶאתיִבָל יִתֹוָניִכֲה יִחּב"ִלכְכְו :םיִהלֲא הוהיִל יִּכ 'הָריִּבַה
 םיִצעָל םיִצְעָהְו לֶזְרּבל לֶוְרּבַה תֶשחְנל תָׁשֲחַָהְו ףָמָכל ףָכָּכַהְד בֶהנַל
 ׁשיִׁש-יַנְבַאְו הָרָקִי ןְבֲאדלָכְו המְקְרְו ךּופדיִנְבַא םיִאּולַמּו םַהש-יִנְבַא
 יִּתַתָנ ףֵסָכְו בֶהָז הָלְנְס יל-ׁש יֵהלֲא :תיִבְּב יִתֹוצְרְּבי דוְופ :בָרל
 םיִפְלֶא תֶׁשְלְׁשי :שֶדְקַה תבל יִתּוניֲִהלְּכִמ הָלְעַמְל ֵלֲא-תיבל
 ַחּוטל קָקְוִמ ףֶסָכְרכַּכ םיִפְלַא תַעְבׁשְ ריִפֹוא בָהְּזִמ בָהָז יִרֵּכְּכ
 דִיְּב יהָכאָלַמלֶבְלּו ףַסָּכל ףַסָּכל בָהנַל בֵהזל 5 :םיִּתְּבַה תוריק

 ובְנְתפ ם :הוהיל םויה די 'תואלמַל בְּתִמ יִמּו םיִשרָ
 ירָשְלּו תֹואַּמַהְו םיִפְלֲאָה יֵבְׂשְו לֵאָרְשִי יִטְבָשיִרָשְו תֹובָאָה יִרש
 -תׁשִמֲח םיִרְכִּכ בָהָז םיִהלֲאָה-תיּב תדובעל וניו ָלֶמַה תָכאָלְמ
 וָּכַר תֶׁשֹחְנּו םיִפְלַא תֶרָשָע םיִרְּכִכ ףָסָכְו ובר םינּכְרדֲאְו םיִפָלַא
 ֹוּתֶא אָצְמָּנַהְו :םיִרִָּכ ףָלֲא-הָאמ לֶזְרַכּו םיִנְכִּכ םיָפָלֲא תגֹומְׁשּו
 ּוחְמְׂשינ :ינׁשְרְגַה לאחרי לע הָוהְי"תיַּב רֶצֹואָל ּונְתָב םיִנָבֲא
 למה דיר םְו הָהיל ּובְדִנְתַה םֶלָש בֶכְּב יִּב םֶבְּרנְתִה-לַע םֶעָח

 לֵהָּקַה"ל טי הָוהְי"תֶא ריד ְֶרבִיֹי הרג הָחְמְׂש חמָׂש הָּקַה"ִלָכ הוה ד פ ם :הָלֹודְנ החמש חמ
.7.. 

 יב דוההְו חה תָרְְפִתהְו הָרּבּגַהְ הלה הוה ךליי :םלוע
  (ter) | 19 °° 6 aliter | 20 6 + add | Cp 29, 1°> IMS; 8'ל] 6 16 17

frt melius WN || >6F | 2 1 ft 3 cf Jes 54,1: | 3 ** 17 nיַתֹורְצֹאּב לָבי | 
4 6 x00 iepod | 5 4 <69% | ל QMSS תולַמְל . 

 | יירש
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 :יׁשאָרלולָכָל אָׂשנְתּמַהְו הָכָכְמַמַה הוי ל יץַרֲאָבּ םִיִמָשַּב לָכ
 הָרּובְנּו חָכ ָּךְריְבּו לֹּכַּב לשומ הָּתַאְו ְךיִנָפְלִמ - רֶׁשֲעָהְוי>
 םיִלְלַהְמְ ל ּונֶחְנַא םיִדומ ניִהלָא הָּתַעְוי :לָּכַל קּוַח לּו לַָּנְל ְךֶדיְבּו
 :בּדנְתַהְל ַחּכ רַצָעְיִּ יִמַע יֵמּו יִנַא יֵמ יִכְו :ָּךַתְראָפִּ םשֶל

 וגל ּנָחנא םירנ"יי5 ל וגתָנ ָךימּו לפה ָךְמְמיכ תא
 הָוהְי< :הָוקִמ ןיֵאְו ץֶרָאָה"לַע ּוניִמְנילצּכ ּוניָתּובֲא"לָכְּכ םיִבָׁשֹוְו
 ךשדק םֵׁשְל תִיַב ְךְל"תֹוְנְִל ּונוניִכָה רֶׁשֲא הָּנַה ןָמָהָה לָּכ ּוניֵהלֲא
 םיִרָשיִמּו בָבָל ןֶחּב הָּתַא יִּכ יהלָא יִּתְעַרְְויל :לָּכַה ךְלּו איִה ְדָיִמ
 ואְּצְמִּנַה ְךמַע הו הָלֲאלָכ acne יֵבָבָל רָשָיָּב יֹנֲא הָצְרִת

 ףמע בבל הְשחמ רעל סלל תא" הָרמָׁש ּוניִתַבַא לֵָׂשִי
 ְךיִתֹוצִמ רּומָׁשִל םֶלָׁש בבל ןּת יִנָב הָמלְשִלְויפ :ףילא םֶבָבל ןֶכָהְ
 ם יִתּוְניִכָהירָשַא הָריִּבַה תֹוָנְבַלְו לכה תֹוִׂשעַלְו ףיִקְחְו ְּיַתֹודע
 "לֶכ ּוכְרָבַָו םָביֵהְלֲא הָוהְי-תֶא אָניּוכְרְּב לֶהָּקַה"לֶכְל ליוָד רָמאָיַוי
 :ךְלמלו הזהיִל ּונֲחּתשִיו ּוָדָקיַו םֶהיִתְבַא יִהְלֶא הָוהִל לָהָּקַה
 אּוהַה םִּיַה תֶרַחְמל הוהיל תולע ולעיר םיִחָבְו הוהיל ּוחְּבְזיִוי
 -לֶכָל ברל םיחָבְזּו םֶהיִּכְסְנְו ףָלֶא םיִשְבַּכ ףָלֶא םיִלֶא ףלא םיִרָּפ

 הָלודנ הָחְמשְּב אּוהַה יב הָוהְי יגל אשי לְכוּ :לֶאְרְשי
 'קיִדָצְלּו דיִנְנָל הֹוהיִל ּוָחָשְמִיִנ דיוּדְְב הָמְלָשְל "תיִנָש ּוכיִלְמִי
 חַלְצִיַו ויָבִא דִוְּד-תַחַּת ךלמלו הוה אָסּכְלע המלָש בשיוי3 :ןהכל
 למה י נבל םנְו םיִוּבְנַהְו םיִרָשַהַלְכְו+ :לֵאָרְׂשִולְּכ וילֲא ּועָמשיו
 הלעמל המלש-תֶא הָוהְי ללב :ְּךְלִמַה הָמלָש תַחָּת די ּונַתַב דיִוְּד
 מלב" לַע הָיָה רֶשַא תּוכְלַמ דה לע ןתיו לֵאָרְׁשִולְּכ יניעל
 :לָאָרְׂשִיהלַּכ- לע למ ישידןּב ליוד55ַָ | פ :לֵאָרְׂשִילֲ וינַָל
 עַבָׁש למ ןִרְבָחְּב הָנָש םיִעָּבְרַא לֵאָרְׂשִי-לַע למ רשא םיִמָּיַהְי ל
 עֶבָׂש הָבוט הָביִשְּב תמו :ׁשולְׁשְו םישלש ּךֶלִמ םֶלָשּוְיִב םיִנָש
 דיִנְּד יֵרְבדְויפ ּוויִּתְחַּת ֹונְב הָמלְׁש למי דֹובָכְו רשע םיִמָי
 הארה לֵאּומְׁש ֵרְבְד-לע םיֿבּותְּכ םֵּנַה םיִנֹרֲחָאָהְו םיֶנְׁשאָרָה מַה

 תּוכְלמלְּכ םעי :הָזחַה דג יָרְבִּ"לעֶו איבה ןָתָנ ירְבּד"לעֶ
 זז * ins 7 (trsp ,( | ל 8MSS שאר (in 11b 6 ft aliter) | 14 6 + ףל |
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 1270 : ב םימיה ירבד 17—1,1

 תָֹכְלְממ"לְּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי"לַעָו ֹולָע ּוָרְבֲע רֶׁשֲא םיִתְעָהְו ּוְָרּבְנּו
 ס  :תֹּוצְראָה

 ומַע ֹויָהלֲא הָוהיִנ ּוָתּוכְלַמ-לע דִיִוְּר-ןְב הָמלְׁש קּזִחְתִיַו י 1
 תואָמַהְו ו םיפלאה ירשל לֶאְרְשילְכְל הָמלֶש רָמאיו* :הָלעָמְל ּוהָלְּדִנִיַו
 הֹמלְׁש וכלי :תֹוְבֲאָה ישאר לָארׂשִילְכְל איִׂשָנ לָכְלּו םיטפשלו

 רעומ לֶהֵא הָיָה יםָשַיִּכ ןֶעְבַנְּב רֶׁשֲא הָמְּבְל וע לָהְקַה"לָכְ
 םיִהלאָה ןור לְבַא רָבְדַמַּב הָוהִיידָבֲע השמ הָשָע רֶׁשֲא םיִהְלֲאָה
 :םֶלָשּורִִּב לָהֲׂא ּול"הָמָנ יִּכ דיו ול ןיֶכַהַּב םיִרָעְי תָיְרּקִמ דיֹוָד הלעה
 ינפל 'םש רּוחְְב ירא ילָאלְָּב הָשָע רשָא תַשחְּנַה חֵּבְזִמּוצ
 חּבוִמ-לע םָׁש הֹמלׁש לעיו< :לֵהּקַהְו המלש ּוהשרדיו הָוהְ שמ
 :ףלא תולע לע: לַעְּיַו דעומ לָהֶפִל רׁשֲא הָוהְ נפל תַשחּנַה

 הָמ לַאש ול רָמאי המלל םיָהֹלֲא הֶאְרַנ אּוהַה הָלֵיַלַּב ס
 דָסָח יִבָא דינָדםע ָתיָשָע הָּתַ םיהלאל ּהמלָש רֶמאי :ָּךלְָּתֶא
 דִיִנְּד םַע ְךִרַבּד ןמָאִי םיהלָא הנה הָּתַעפ :ויַּתְחַּת יִנָּתְכִלַמַהְ לוד
 הָמָכִח הָּתַע5י :ץֶראָה רפעּכ בָר םעלַע יִנַּתְכלִמַה הָּתַא יִּכ יִבֲא
 ּךמַעתֶא טֿפְׁשִי יֵמְיִּכ הָאובֲאְו הָּנַה"םעֶה יִגָּפְל הֶאְצִאְו ולד ןֶּת עמּו
 תאז הָתִיַה שא עי המלל וםיִה א רָמאיַויי סם :לּורְנַה הּזַה
 -םגְו אנש שָּפַג תֶאְו דֹובָכְו םיִסְכנ רָשַע ָּתְלאָש-אְלְו הבבלים
 -תֶא טוּפָשִּת רשא עמו הָמְכָח ל לֵאְׁשּתַ ָתְלֶאְש אל םיִּבַר םיִמי
 םיִסָכְנּו רָשַעְו דל ןּותְנ עָּבַמַהְו המכְחַהי :וילֲע יִּתְַלְמַה רֶׁשֲא ימַע
 אל ְיִרֲחֲאְו ְךיֵנְפְל רשא םיִכְלַמל ןּכ הָיְהאל  רשא דל" ןַּתֶא דובְכְו
 לָהֶא יִנָפְלַמ םלָשּורְי ןּועְבנְבירְׁשַא הָמָּב המלש אביו 3 :ןָּכדהַיִהְי
 ליהי םיִׁשְרְפּו בָכָר המלש ףסאיו < פ :לאָרְׂשִי-לע ּךְלֶמיו דעומ
 יִרָעָּב םֶחיִּניַו םיִשְרּ ףְלֲא רֵׂשְע-םיִגְׁשּו בָכָר תֹואַמעַּבְראְו ףֶלֵא
 יבֵהְּנַהזתֶאְו ףסּכה"תֶא ְּךלֿפַה ןפינ!פ :םֶלָשּוריִּב ךְלַמַה"םעֶו בכר

 :בֶלָל הָלְפשבירשא םימקשפ ןַתָנ םיורָה"תֶאְו םִנָכֲאְּכ םלָשּיּ
 יאוקמ למה יִרחְס יאוקִמּו םיִרָצִּמִמ הֹמלְׁשְל רשא םיסּופה אָצומּוי
 ףַסַּכ תואְמ שָשַּב הָבָּכְרַמ םִיַרְצַמַמ "ואיצויו ּולעיו*יז :ריִחְמַּב ּוחְקִ
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 םֶריְּב םָרֲא 'יכָלַמּו םיִּתַחַה יכָלַמלְכְל ןֵכָו הָאמּו םיִׁשֲמֲחַּב סּוסְ
 :ראיצ

 רפְסיַוי 2 :וְתּוכְלַמְל תיבּו הוהְי םֵׁשְל תִיַּב תֹונְבִל המלׁש רָמאיְוַ

 רֶהָּב בֶצְח שיא ףלֶא םיגֹומְׁשּו לָּבַס ׁשיִא ףֶלֶא םעְבׁש המלש
 המלָש חָלְׁשַוי ס :תֹואַמ שש םיִפְלִא תָׁשְלׁש םֶהיֵלֲע םיִחָצַנָמּו
 לחַלְשִתַו יבֲא דִיוְּדיסָע תיִשָע רֶׁשֲאַּכ רָמאל רָצִּדְלַמ םֶרּוחדלֶא
 הָוהְיוםׁשְל תִיַּב"הָנּוב ייֵנַא ּהָּגַהי :וְּב תָבָשָל תִיב ול"תּונְבל םיֹוְרַא
 דיַמְּת תֶכְנעִמּו םיִמס"תָרֿמְק ּוינפִל ריִטְקַהְל ול שיִדְַחְל יִהלֶא
 ּוניִהלֲא הָוהְי יָרֲעֹומְלּו םיִׁשֲָחָלְו תֹותָּבִׁשַל בֶרְעָלְו רֶקְּבְל 'תולעו
 לֹוְָג"יּכ לדג הָגֹוב ינַארָׁשֲא תֶיְּבַהְוצ :לָאָרְׂשִיײלע תאָז םִלּועְל
 םִיָמְׁשַה יִּכ תוב ֹול"תֹוָנְבִל חּכ"רָצֲעַי יַמּופ :םיִהלֲאָה"לְּכִמ ּוניָהלֲא
 "מא יִּכ תב ְֹל"הָנְבֲא רֶׁשֲא יֵנֲא יִמּו ּוהְָּבְלִכִי אֵל םיָמָשַה יֵמְׁשּו
 ףֶסַּפַבּו בֶהְזִּב תושעל יםָכְח-שיִא יָליחַלְׁש הָּתַעְו :יָנְפִל ריִטְקַהָל
 םיִחּותַּפ תפל עָריִו 'תָלַכְתּו ליַמְרכְוי ןְנראָבּו לָוְרּבּו תָשָחְּנַבּ
 :יִבָא דיִָּד ןיִכַה רשא םַלָשּוְיִבּו הָדּוהיְּב מע רֶׁשֲא םיִמָכַחַה"ַע
 יּתְעְַי יג יּב ןונֶבְלַהְמ םיִמּנְלַאְו םיִשּורְּב םיִזְרֶא יִצע "ליחַלֶשּו
 :ךיִדְבְעְסע .יִרְבַע /הָגהְו ןֹוגבְל יצע תורכל םיעְדוו יִרְבְע רשא
 :אָלְפַהְו לחג הָגֹוב יִנָאְזרָשִא תִיְּבַה יִּכ ברל םיִצַע יל ןיִָהְלּול
 םירפ יִדְבִעל "תוּמוםיִפִח יִּתַתְנ םיִצעָה יִתְרְכְל םיִבְטְחַל הָּגַהְו
 ףְלַא םיִרָשָע םיִּתַּב ןייו ףָלֶא םיִרָשָע םיִרּכ םיִרעְשּו ףֶלֶא םיִרְשע
 בָתְכִּב רצדְְּלַמ םָרֹוח רָמאיַני< 5 :יִּפָלֶא םיִרָשָע םיִּתַּכ ןֶמָשְי
 למ םַהיֵלֲע ְָנָתְנ ומעדתֶא הָוהְי תַבְהֶאְּב הָמלָשלֶא חַלְׁשיו
 םִיַמְׁשַה-תֶא הָשָע רָשא לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי ּרְּב םֶרּוח לָמאיַני
 רֶׁשֲא הָגיִבּו לָכְש עדי םֶּכָח ןּג ָךלִמה דיודְל ןַתָנ רשא ץֶרָאָה"תֶא
 עדי םֶבָחְישיִא ייֵּתְחְלַׁש הָּתַעְוי* :ֹותּוכְלַמְל תִיַבּו הָוהיִל תִיַּב"הָגְבִ
 עדוי ירצ-ׁשיִא ויְבֲאְו ץןֶל תֹונְּב"ןמי הָׁשֲאְןְּבג :"יִבָא םֶרּוחְל הָניִּב
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 1272 ב םימיה ירבד 3,12—2,14

 ןַמָנְרֲאּב "םיִצַעְבּו םיִנָבֵאְּב לֹרִּבִּב תַׁשֹהָנִּב ףָסָּכַבּוזבָהְנּב תֹוׂשעל
 תֶבָשָחְמיָּ בָשָחַלְ חּותָּפלְּכ ַתָּתַפְלּו ליִמְרכַבּו ץוְּבבּו תב
 םיִּפָחַה הָּתַעְר+ :ָּיִבָא דיִנָּד יִנדַא יִמָכַחו ד ,ְּיִמְכֲח םִע לת רֶשֲא
 ּונְחַנֲאֹויפ :ויָדְבעל חַלָשי ינדַא רַמָא-רֶׁשֲא ןייַהְו ןָמשַה םיִנעָשַהְ

 פי םי"לע תפר ל םאיִבְנּ ּדכְרצלככ ןּונְבְלַהְִמ םיִצע תג
 םיִשְנַאָהלְּכ הֹמלׁש רֶפְסִי5ַ ם :וָלְׁשּורְי םֶמא הָלַעִת הָּתַאְו
 ויָבֲא דינָד םָרָּפְס רֶׁשֲא רָכְסַה יִרָמֶא לֵאָרְשִי ץֶרֶאְּב רשַא םיִריֵגַה
 שול :תֹוִאַמ ׁשֵׁשְו םיִפְלִא תָשְלְשּו ףָלֶא םיִׁשָמֲחַו הֶאַמ ּאְּצָמִ
 םיִפָלֲא תֶשָלְשּו רֶהְּב בצח ָלַא םיִנֹמְשּו לָבַס ףֶלָא םיִעְבְש םָּהַמ
 :םָעָה"תֶא ריָכֲעַהְל םיִחּצַנְמ תואמ ששו

 הִּיְרֹוּמַה רַהְּב םַלְׁשוָריִּב הָוהי-תיִּב-תֶא תֹוָנְבִל המלש לָחיַוי 8

 גְרֶא ןֵרנְּב דוד יםקְמִּב ןיִכַה רֶׁשֲאֹי ּוהיָבֲא דיִוָדְל יהָאְרִנ רֶׁשֹא
 ֹלְתּוכְלַמְל עּבְרַא תַנְׁשִּב יִנָשַּב יִנַשַה שֶדָחַּב תֹוֹנְבִל לָחיִו :יִסּובְיַח
 הֶּדַּמַּב תומא ְּךְראָה ז םיִתלֲאָה תיִּבדתֶא תֹונְבָל המלש דסּוה הָלֲאְו
 -לע רשֲא יםָלּואָהְו :םיִרָשע תוָמָא בַחְרְו םיִשָש תֹומַא הָנֹוׁשאָרָה

 הָאמ הבְנהְו םיִרָשָע תָֹמֲא תַַֹה"בַחְר יגְפילע 'ְֶראָה יֵנפ
 הָּפִח לינה תיְּבַהי תַאְוי רהט בָהָז הָמיִנְפִמ ּוהָּפַצִו יםיִרְׂשֲעְו
 צי :תֶרָשְרשְו יםיִרֹמּת ויָלע לעינ "בוט בֶהָזּוהָּפְִיַו םיִׁשֹרְּב ץע
 -תֶא ףֵחָ :םִיָוְרַּפ בֵהֶז בָהְּנהְו תֶרָאְפַתְל הָרָקָי ןֶבָא תִיַּבַה"תֶא
 -לַע םיִבּורַּכ חַּתַּפּו בָהְז ויָתֹותְלַדְו ויְתֹוריִקְו יםיִּפַפַה תֹוָרְּקַהי תִיַּבַה
 "בַחְר ינּפ"לַע ֹוכְרֶא םיִׁשְדָּקַה ׁשֶדָק"תיִּב"תֶא שעיול :תֹריקַה
 םיִרְכְכַל בּוט בָהֶז ּוהַּפַחִיַ טיל תֹומַא וָּבְחְרְו םיִרָשָע תומא תֶּיַּבַה
 תֹילעֶהְו בָהְז .םיִׁשְמֲח םיִלְקְשל תורְמְסֶמְל לשמו :תואְמ שש
 הָשְעִמ םִיָנָש םיִבּורְּכ םיִׁשְדָּקַה שֶדְקתִיִבְּב שעיופ :בֲָהָז הָּפִח
 םיִרָשִע תֹומַא םָּכְרֲא םיִבּורְּכַה יִפְנַכְוי :בָהָז םָתֹא ּופצִיַ םיענעצ
 תומא תֶרָהַאָה ףנְּכַהְו תיַּבַה ריִקל תעגמ שמח תומַאל דַחֶאָה ףנָּכ
 ׁשֵמָח תומא דָחֶאָה בּוְרַּכַה בוי :רַחַאָה בּוָרְּכַה ףנכל עיֿגמ שמח

 בורְכַה ףנְכל הָמבָּ שַמח תומא תְַאָה ףגּכהְו תיבה ריק עי
 13 5 6+ kal dbgaivew || 16 Gut 2 | Cp 3,1*insc 6 הוהי | ל | 6
 639 ןיִכַה רֶׁשֲא םּוקָמַּב | 2 d! 6 3MSS 680 | 3 6 ףקלסדס | 4 * 6( 18 6,3* |
 bb 1 (cf 1R) וכְרֶא הָמָא םיִרָשע תיִּבַה לֵכיַה | << 1 6 6% 5 341% תומא 'גהו

ute ||ישע | 5 + 8 יִצַע | * קו 3155 6 רֹוהָמ | < 89 'מת | ל ** 6 'הְו 'ה| | 8 ' 
rectius 0 sfatuario || v 12 >6F.ס\שש, ? g 6+ Akh Tod 66 | ro 6 ék 
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 םיָדְמְע םֶהְו םיִרָשָע תֹוּמַא םיִשְרֶּפ הָלֲאָה םיִבּורְּכַה יֵּפְנַּכ :"רַחַאְה
 ןְמנְרַאְו תְֶכִת תֶכְּפַה-תֶא ׂשעויצ :תִיְּבל םֶהיִנָפּו םָהיֵלְגַר"לע
 םידּומע תיַּבַה נפל שע%ניפ ס :םיִבּורְּכ ויָלְע לעיר ץּובּו ליִמְרכְו
 תומא "וׁשאֹר"לעירָשא תֶפְעהי ּךרֲא יׁשֵמְָו םישלש תומא םִַנׁש
 םיִדָמַעָה ׁשאָר"לַע ןֶתִיַנ ריִבְּבַּב תורָשְרש שעיויé ם וׁשַמָח
 יגָפ"לַע םיִדּמַעָה-תֶא םֶקֹויל :תורָשְרַַּב ןֶתִינ הֶאַמ םינומר שעָיו
 םֵׁשְו ןיִכָי יֵניָמְיַה-םש אָבְקִיַנ לואָמָשַהְמ דָחָאְו ןיִמְיִמ דָחֶא לָכיֵהֲה
 ס ּוזַעְּב יִלאָמְׂשַה

 וָּבְתְר הַּמַא םיִרְׂשֲעְו ּוּכְרָא הָּמַא םיִרָשָע תָשחְנ חֵּבְזִמ שַעַיַוי 4
 ֹותָפְׂשִמ הָמֵאָב רֶׂשֲע קָצּומ םָיַה"תֶא שעַיוי ס :ֹותָמּוק תֹוָמַא רֶׂשֲעְו
 הָמַאְּב םיִׁשלְׁש וקו ֹותָמּוְק הָמֵאָּב שָמָחְ ביָבָס ולוָנֲע ותַפָשלֶא
 םיִבָבִס בבס בי ול תַחַּת יםירקּב תּומְדּו :ביִבְס ֹותֹא בי
 ירָקְּבַה םירּוט םִיַנְׁש ביִבָס םָיַה-תֶא םיִיִקַמ הֵּמַאְּב רֶׁׂשֲע ותא
 הָנֹופְצוםיִנֹפ השלש רָקְּב רָשָע םיִנָשלָע דַמּועצ :וָּתְקצְמְּב םיָקּוצְ
 םִיַהְו הָחְרַזִמ םיִנּפ הָׁשלְׁשּו הָּבנָ םינֹו הַשלָשּ הַמֹי םיִנפ הָשולָשּו
 הָשעַמְּ ותְפֶשּו חַפַט 'יְבֲעְופ :הָתיָּב םֶהיֵרֲחַא-לכְו הלעמלמ םָהיֵלע

 פ ליי םיִפְלַא תֶשְלש םיִתּב קיזחמ' הגשש חרּפ םוֿכ"תַפְׂש
 הָצָחְרְל לואמָשַמ הָשַמִחְו ןיִמְיִמ הָשִמַח ןתינ הָרָׂשֲע םיִריּכ שעיוֿפ
 פ וב םיֶנֵהְּכַל הָצְחְרְל םִיַהְו םֶב ּותיָדָי הָכֹועָה השעמ"תֶא םָהָב
 ןיִמָימ ׁשֵמָח לָכיֵהְּב ןפינ םֶמָּפְׁשִמְּכ רֶׂשֲע בֵהְּזַה תוְרְנְמתֶא ׂשַעַיק
 הֵׁשְמֲח לָכיַהּב חניַו הָרָׂשֲע תונָחְלש שעה ס :לואָמָשְמ ׁשַמֲחְו
 רצח שעיופ ס :הָאַמ בָהְז יִקְרְזַמ שעיו לואמָשִמ הָׁשִמֲחַו ימי
 :תֶׁשְחְנ הָּפִצ םֶהיִתוְתלַדְ הרזעל תוָתְלְּ הָלּודְנַה הָרְזעֲהְו םיִנֲהְּכַה
 פ  יהְּבנֶנ לּומַמ הָמְדָק תיִנָמיַה יףָתָכִמ ןֵתָנ םיַה"תֶאְוו
 *םליח לכו תֹוקְרְזִמַה"תֶאְו םיִעַיַה-תֶאְו תוריִסַה-תֶא יםרּוח ׂשעיוו
 ב 8 :םיִהלֲאָה תיֵבְּב הֹמלָׁש למל הָשָע רשא הָכאָלְמַהתֶא תושעל

 ז2 * מז MSS דָחֶאָה | 15 = ,MSS™6> 3 18 || ל 69 501 םֶשארְו; 1 םשאר
C4,סזס ושאר | 16 קזק דיִבָרֶּב 0), גו רֶּבְכַמ | ל 0 יִנָמיַה א יִנִמִיַה |  

IR | © frt crrp;םיִעְקַּפַה | ל <6  et posteaָּגַה | ב *16 זז 4 םיעקּפ ' rQ° 
 cfad 18 | 5 ** 1 7,26 תַּב םיפלא ]| 5 6 6 הל (ּונָל-) פזס ליכי | 6 6
 "ו? 8 3 120 | ro a ins c 7MSS 6 rR | (c al accent) 7,39 nַנַה | ל 18 בֵנֵנ |

cf |  תonn MSS ‘SYםֶרּוח  Qםריָח,  Kזז * = יִבָא םרוח 16; 22 | ל  
IR 7,40 + 9. 

Biblia. 82 



 1274 - ב.םופיח ירבד 5,6—4,12

 תֹוְכָבְׂשַהְו םִיָּתְש םיִדּומַעַה שאָרדלֲע יתֹורְתְּכַהְותלְגַה םִיֹנְׁש םיִדּומַעַי
 :םיִדּומַעַה שאְ"לע רֶׁשֲא תורְתְכַה תֹוָלְג יִּתְׁשתֶא תוסכל םִיַּתְׁש
 םִיִנֹוּמְר םיָרּוט םינש תֹוכְבְׂשַה יִּתְשל תֹוִאָמ עּבְרֲא םיִנומְרַהתֶאְו 3

 יִנָּפלַע רֶׁשֲא תורָתְּכַה תו יֵּתְׁש-תֶא תוכל תָחֶאָה הכבל
 :תֹונכְמַה-לע הָׂשֲע תוָריִּכַהתֶאְ הָשָע תֹוָנכמַהתֶאְוצ :םיִדּומַעַה
 תווריִפַאתֶאְוי< :ויָּתִחַּת רֵׂשְע-םיִנְׁש רקְּבַהְדתֶאְו דָחֶא םִיַהיִתֶאיצ
 למל ריָבֲא םרוח הע 'םֶהיִלְּכְלָּכ-תֶאְו *תוְלְזִמַה-תֶאְו םיִעיַה-תֶאְו
 ְךְלֶמַה םֶקֵצִי דריה רכב : יקּורַמ תַשַחְנ הָוהְי תיל המלש
 םיִלָּבַהְַלְּכ הָמלָש שַעַיַני* :יהָתָדרִצ ןיִבּו תוָּכְס ןיִּב המְדאָה "יבעּב
 המלש שעיוופ ם :תַשְחְּנַה לֶקשַמ רקחנ אל יִּכ דָאַמ בר הָלֲאָה
 תֹונֲתלְׁשה-תֶאְ בָהְּנַה חֵּבְזִמ יתֶאְו םיִהלֲאָה תיּב רֶׁשֲא םיֵלָכַה-לְכ תֶא
 יטּפְׁשמַּכ םָרעֶבְל םֶהיִתֹרַגְו תורנָמַה-תֶאְוי :םיִנָּפַה םֶחָל 'םהילעו

 אוקי בָהז םִיַתלמְַו תורנְַו חרָפְַו=י נס בָהֶז ריַבְִה פל
 בָהֶז תְּחַמַהְו תּּפּכַהְו תֹוָקְְזִּמַהְו תֹוִרְמוְמִהְי=י :יבֲהָז תּוְלְכִמ
 ייִתְלִדְו םיִשְדְהַה ׁשֶדָקְל תיִמיִגְפַה 'ויִתותַלּד תִַּבַה חַתַפּו ונס
 *הָשָעְדִרַשַא הָכאְלַּמַהלְּכ םֶלָשְּתַוי <  ס  בֶהֶז לָביַהל תִיּבַה
 ףֶסַּבַה"תֶאְ ויִבָא דיִוְּד ישדְקתֶא המלש אַבִיַו הָוהְי תבל הַמלְׁש
 2 :םיִהלֲאָה תיִּב תֹוְרָצֲאְּב ןַתְנ םיִלַָהיילָּכתֶאְו = בֶהְנַהתֶאְו

 תֹוּטַּמַה יֵׁשאָר-לְכתֶאְו לאָרְׂשִי ינְקְזי-תֶא הֹמלְׁש ליֵהְמִי וא
 -תיִרּב ןֹורַא-תַא .תולעהל סֶלָשּורי"לֶא לֵאְרְׂשִי יִנָבִל תֹובֲאָה יִאיִשְנ
 לֵאָרְׂשִ ׁשיִאדלָּכ מַה ולהקיוי :לןויצ איה דיִוָּד ריִעָמ הָוהְי

 יל ושי לֶאָרְשִי ינקז לָּכ ואיי :יעבשה ׁשֶדְחַה אה ָחְּ
 שֶדְקַה ילָּכ"לָּכ-תֶאְ יו רעומ לָהָא-תאְו eye ולעיר :ןרָאה"תא

dl? (vel 1 JW?) cf IR | 674: 'ּפַה תולגו | 13 6 חיש;  lc1R2°  
 IR 6 רָשְע 6 הָרָׂשַע + 6 | 15 IR 7,44 'אָה | 16 *1 תוקְרְוְפַה 6( זז 8

Var®טרממ | 17 3  SIR745 .םיִלָּכַה | 5 1 יִבָא א 212 | s | Plc 4 IR) 
 יבעב 1 7,46* הָבַעַמְּב | ל 8 ןְתרָ ן rg°lc 1 7,48 תא || * גת ןָח-

<IR || 21° > IR (2MSS AD) | 22° IR 7,50 +ויִלָע רַשָא | 20 =י  
 תּופְסַהְו | 10 IR יֵרְל תִיַּבַה תותפו || < 1 יתלדלּו cf ad 18 (6ג דל ]

prb sic 1 (trsp ° adתֶא; " IR7,51 + ךלמַה | * 69530  Cp 5, 1 * 11155 1R 
 בהו) | 18MSS GBAS IR |2°2MSS<  678 + לכ | ל 8 ןורָבָ (=A) | זה
 8,2 + םִיִנָתַאָה הַר 1 קוט 4 | 4 R: 83 םיִנֲהּכַה | 5 * :ת 84 לעג | 6

 255 Vrs IR 'הו.
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 זאָל רֶׁשֲא רֶקְבּו ןאָצ םיִחְּבִזְמ ןֹוָרָאָה ינָפְל ויָלֲע םיִרְעּוּנַה לֵאָרְׂשִ
 -לֶא הָוהְיתיִרָּב ןוראתא םיִנֲהְּכִה ּואיָביוז :בֶרַמ נמי אָלְו ּורְפַסִי
 :םיִבּורְּכַה יִפְנַּכ תַחַּת-לֶא םיִׁשְדָּקַה שֶקל תִיַּבַה ריְִּדדלֶא ומוקמ
 םיִבּורְּכַה ּוסַכִיַנ ןוְרֶאָה םּוקְמלַע םַפָנָּכ םיִשְרִפ םיִבּורְּכַה ּויָהְיַו
 םיְִּּבַה יֵׁשֹאָר ּואָרִיַו םיִּדַּבַה ּוכיִרֲאיופ :הָלְעָמלַמ בלע ןוָרָאָה-לע
 םּוּיַה דע םֶׁש-ייֵהיו הָצּוחַה ּואְרִי אָלְו ריִבְּדַה יגפלע *ןורָאהְִמ

 רֶׁשֲא יבְרֹחְּב הָשמ ןְתְנירְׁשֲא תוחלה יגָש קר ןוֲאָב ןיאיי הנ
 תאצְּב יהי ס :םִיָרָצַּמָמ םֵתאֵצְּב לֵאָרְׂשִי נבע הוהְי תַרְּכ
 רומשל ןיִא ּושְְּקְתַה םיִאְצֲמָּנַה םיִנֲהְכַה-לְכ יּב .שֶרָקַהְִמ םיִנֲהְּכַה
 םהיִנְבַלְו ןותדיל ןְמיֵהְל ףסֶאל םֶלָכִל םיִרְרְׁשְמה םִיִוְלַהְו :תֹוקלֲחַמְל
 יחָרְזִמ םיִדָמָע תּורנָכְו םיִלְבְנְבּו םיַתְלצְמְּב ץּוב "םיִשָבְלמ םָהיִחַאְלְו
 יָהְיַויצ :תִרְצְצַחּב ייִרַרְצְחַמ םיִרשַעְו הָאַמָל םיִנֲהְכ םֶהְמָעְו בזל
 תודהלו לְלַהְל דַמֶא-לוק ַעיִמָשַהְל םיִרְרְשִמִלְ יםיִרצְצַח מל דָחֶאָב

 ללהְבּו ריׁשַה לכ םילצמבו תֹוצְצִחּב לוק םיָרָהְכּו הןהיל
 -אָלְוי :היהְי 'תִיּב ןְנֶע אל תייּבַהְו וְָסַח םָלֹועְל יִכ בוט יִּכ הָוהיִל
 -תֶא הָוהְיידֹוְְכ אָלְמ"יִּכ ןֵגְעָה יגְּפִמ תַרְׁשִל דומעל םיִנֲהְּכַה לָכָ
 הָמֹלׁש רַמָא זָאי 6 פ :םיִהלֲאָה תיִּב

 :לָפְרעּב ןֹוְּכְׁשִל רַמֶא הָוהְי
 :םיִמלוע ְּתְבְׁשִל לןוכמּ דל לבֶזתיב יִתיִנָּב ינאי

 לֵאָרְׂשִ לקו ל לֶאָרְשִ לֶהָקלָ תֶא רפי וינַפתֶא קפה במי

 ץרַאמ ֹמע-תֶא יִתאצוה רֶשַא .םויהןִמ :רָמאל אל ודב יבֲא
 תֹוִיְהְל תִיַב תֹונְבִל לֵאָרְׂשִי יִטְבִש לּכמ ריֵעְב יִּתְרָחְבאל םִיָרָצִמ
 ּרחְבָאְו :לֵאָרְׂשִ יעל דיִנָנ תְיָהְל שיִאְב יִּתְרֶחְב"אָלְו םש יִמָש
 :לֶאְרְשי יעל יתווֲהל דיוְָּב רַחְבָאְו יםָש יִמָש תויהל םלָשּוריִּב

 :לאָרְשּו יִהלֶא הָוהְי םשָל תו תל ִבֶא דד בָבלבע יפי
 תִיָּב תֹוִגְכִלְךְבַבְליסִע הָיָה רשא ןעי יבא דָנָּדלֶא הָנהְי רֶמאָט*

g * 16+ 6 51155 6 R88 Wp |87 ופסיו |  rR6 ז 85+ תֶא | 8  
ins c IR 6%00ד)) |  (F+ évויהיו | זס 5 6 20ףא6  lc pl MSS 686 IRל  
cfad 1, 15,24 ]נָנמ?( | ל 0 םיִרָצְחַמ, א T( arévavriתיִרְּבַה תוחל | ז2 * 695 א 
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 1276 . ב םימיה ירבד 23—6,9

 יכ תִיָּבַה הָנְבַת אָל הָתַא קרפ ְָבָבְל"םע הָיָה כ ָתֹוביִטָה יִמְׁשִל
 -תֶא הָוהְי םָקיַויפ :יִמָשל תִיַּבַה הָנָבְידאּוה ְּךיֵצְלֲחַמ אָצְויַה ךִנב
 לֵאָרְׂשִ .אָפּכְלַעו בשא יִּבָא דיִוָּב תַחַּת םּולֲאְו רֵּבְּד רָשַא ֹורְבְּד
 םיִשָאְויי :לֵאָרְׂשִ יִהְלֶא הָנהְי םשל תִיַּבַה הָנְבֲאְו הָהְי רָּבְּד רָׁשֹאַּכ

 :ילֵאָרְׂשִי יב תֶרָּכ רֶׁשֲא הָוהְ תיִרְּב םָשרָשַא ורָאָה"תֶא םֶש
 לַאְרְשְי לָהְקלָּכ דנג הוהְי חֵּבְזִמ יִנָפְל ידמעיוו*

 להָרֶזַעַה תב הָנִּתִיַנ תָשחְנ רויִּכ המלש הָשָעדיִּכי :ויָפַּכ שרפו
 דמעינ ּותָמּוְק שולש תֹומַאְו ּוּבָחְר תומא שַמָחְ וּפְרֶא תומא ׁשֵמָח
 :*הָמיִמָשַה וי שרפו .לֶאְרְשי לֵהְק-לְּכ דג לכְרּבדלע ּךְרְביו ויל
 רמש ץֶרֶאְבּו םִיַמָשּב םיִהלֲא ד ְךֹומָּכדןיִא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי רֿמאיווצ
 ּתְרַמָש רֶׁשֲאיפ :םבְל"לְכַּב יִנָפְל םיִכְלְהַה ךילבעל דָסֶחַהְו תיִרְּבַה
 תאָלַמ ךדיבו ךיִפְּב רֵּבדִּתַו ל ְתְרַּבְדרׁשַא תֶא יִבָא רנד ךְּדְבעֶל
 יִבֲא דיִנָד ךְִּבַעְל רמש לַאָרׂשִ יהלָאו הוה הָתַעְו :הָּזַה םִַּכ
 אַפַּכילע בשוי יֵנְְלִמ שיא בל תכיל רמאל ול ּתְרַּבּ רֶׁשֲא תֶא
 ָתְבַלָ רש יתְרותְּ כל םָּכְרּדתֶא יב ּורמָשְויסִא קר לֶאְרְשי

 הגה ?ראהדלפ הש םיִהְלֶא בש םנְמֲאָה רָב :ריודל
 :יִתיִנְּב רשא הָּזַה תִיַּבַהְיִּכ ףא ילְכְלכְ אל םִיַמְׁשַה יִמָשּו םִיַמָׁש
 הָגְרַהדלֶא ַעָמְשל י יִהלֲא הָוהְי ֹותָנֲחִּת"לָאְוְךֶדֶבַע תָלְפְּת-לָא ָתיָנַפּוופ
 תֹוחּותְפ ְךיִניֵע תויָהְל>ס נפל ללַּפִתִמ בע רֶׁשֲא הָלְפּתַהלָא
 יָהִמָש םוִׂשְלי ּתְרֿמָא רֶׁשֲא םוקְּמַה- לֶא .הֶליִלְו םַמֹ הַּה תִיָּבַהְלֶא
 :הָזַה םוקָמַהד לא בע לָלּפְתִי רשא הָלַפְתַה לֶא עומָשל םש

 -לֶא ּולְלַּפְתְי רשא לאְרְשַי ךמַעו דע ִיגּונֲחת"לֶא תמש
 ָּתְעַמְׁשְו 'םיִמָשַהְִמ ךֶּתְבש םָֹקְמִמֹ עַמְשַת הָּתַאְו הָנַה םוקְמַה
 ותלַאהְל הָלֶא ּוב'אָשְנו ּוהֲעָרְל שיא אָטֶחְי א :ּתְחַלְסְ
 םיִמָשַהי-ןִמ עֶמׁשַתו הָּתַאְו>ג :הָּזַה תִיִּבַּב ךַחְּבומ יִנְפְל יהֶלא אָבּו
 וׁשאֹרְּב ֹוֵּכְרַּד "תַתְ לעשְרל בֶשָהְל ףיִדְבעד תֶא תְטַפְׁשְ .תיִשַע

9 Seb pl MSS rR 8,19 םָאדיִּכ | זז * 1R 821 אל Dip | ל-ל xR aliter || 
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6,24—36 .CHRONICA II 1277 

 לאְרשי ּהְמַע ףָנײמַאְו ם :ֹותָקְָצְּכ ול תֶתָל קידצ קָנְצַהְלּו
 ננַחְתָהְו ילְלַּפְתַהְו ףִמָש-תֶא ּוָדוהְ ובָׁשְו ּךְלּואָטְחְי "יִּכ בוא ינפל
 תאַטַחְל ִתְחַלְסְו םִימָשַהְִמ עַמְׁשִּת הָּתַאְו5 :הזַה תִיבּ דיפ
 :םֶהיִתְבַאל" םֶהְלי הָּתַתְנ"רְׁשַא הַמְדֲאָה"לֲא םֶתֹוביִׁשֲהו לֵאָרְׂשִי מע

 ּולְלַפְתֶהְו ךְלּואַחְ כ רַמְמ הָיְהִי-אַלְו םִיַמְׁשַה רעה ס
 :לםנעַת יכ ןּוְבּושְי "םֶתאָּטַחַמ ְךֵמׁש-תֶא ּודוהְו הּזַה םוָמּמַה-לָא
 לֵאָרְׂשִ הֶמעו ייֶדבֲ תאטחל תְחַלְסְו םִיַמְׁשַה" עַמְׁשִּתוהֲּתַאְו“ל
 צְרַאלע = רֶעֶמ הּתַתָנְו ּהָבּוכְלי רֶׁשֲא הָבּוטַה ְּךְרְּרַה-לֶא םֶרות יִּ

 -יכ רב ץֶראָב הָיהְוְִּכ בל ם הָלחנְלָךֶמעְל הָּתְתְנְרָשא
 'ץֶרֲאְּב יריִבְיִא וָל"רצנ יִּכ הָיָה יִּכ ליִסֲחְו הָּבְרא ןֹוקְרְו ןופש הָיָה
 יהיָהְי רֶׁשֲא הּנְּתיילְכ הלְפְּת"לַפ הָלֲחמ"לְכְו עגַגלְּכ ויש
 יובאָכַמּו ּועְנְני שיִא ּועְדַי רשא לֵאָרְׂשִי ְךמִע לֶכְלּו םֶדָאָהדלָכְל
 ָךּתְבַׁש ןֹוָכְמ םִיַמְׁשַהְְוִמ עֶמְׁשּת הָּתֲאס :הֶּזַה תִיַּבַה-לָ ויַָּּכ ׂשֵרָפּו
 הָּתַאיִּכ ֹובָבְלתֶא עַדַּת רֶׁשֲא יֿפְְּלְּכ ׁשיִאָל הָּתַתָנְו תחל
 ִּךיִכְרְדְּב תָבְלל ךּואְריְ ןעַמְלי :םָרָאָה יֵנְּבי בָבְלתֶא ּתְעַדְי בל
 :וניתבאל הָּתַתְנ רשא הָמְרֲאָה ינּפלַע םיִיֲח םֵהירֵׁשֲא םיִמָיַהלּ

 ץֶרֶאְמו אָבּו אּוה לֶאְרשִי ךמעמ"אל רֶׁשֲא ירכנַה-לָא םנְו* ס
 ואָבּו היוטְּנַה ְךערְזּו הָקנַחה הדָיַו פודָּנַה משי ןעַמל הָּקֹוחְר

 בש ממ ְיְׁשַה-ןמיעַמְִּׁת הָּתַאְוּנ :הֶזה תיּבה"ִלֶ ללּפְַהְו
 ץֶרָאָה יפעדלָכ ּועְדָי ןעָמְל יִרְכָנַה ףילא אָרְקרַׁשֲא לָכְּכ ָתיִשעְ
 -לע אָרְקַנ ְּךְמְׁשיּכ תעדָלְו לֵאָרְׂשִי ָּךִמעַּכ ףְתֶא הָאְרִיְלּו ךִמשדתֶא
 ויביִאדלַע הָמֲחְלַמַל ָךֶמַע אַצייּכיצ ם :יִתיִנְּב רֶׁשֲא הּנַה תּיַּבַה
 ִּתְרֲחְּב רֶׁשֲא תאזַה ריִעָה ךֶרּד יא יִלְלַּפְתַהְו םֶחלְשִּת רֶׁשֹא דב
 םֶתָלְפַּת"תֶא םִיַמְׁשַהְְוַמ ָתְעַמַׁשְו :ּךמְשל יִתנְּבירְׁשַא תִיָּבַהְו ּהָּב
 רָשַא םֶדֶא ןיָא יִּ ּלּואָטָחְ יּכ35 :םַטָּפָשִמ ָתיִשָעו םֶתָּנַחְּת-תֶאְו
 -לֶא ם םֶהיִבוש םּוְבָשְו ביוא ינְפְל םָּתַתְנּו םֶב יִּתְּפַנֲאְו אטֲחִידאל
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 1278 ב םימיה ירבד 7,10—6,37

 ְּׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב םֶבָבְל"לֶא ּוביִשַהְייז :הָבּורְק וא הָקֹוחְר 'ץֶרָא
 ּוניִוָעָה ּונאָטָה רמאל םִיָבַׁש ץֶרָאְּב ףיִלא ּונְנַחְתַהְו י ּובָשְו םַש
 "רֶׁשֲאי יםָיְבָש ץֶרְּב םֶשָפִנִלֶכְבּו םָּבִל"לָבְּב ףיִלַא ובָשְ :ּונְָשְרו
 רֶׁשֲא ריִעָהְו םֶתְבַאל הָּתְתְנ"רַׁשֲא סֶצְרִא ּךָרָ ולְלַּפְתֶהְו 'םֶתִא ּוָבָׁש
 ךיִכְמִמ םִיִמָשַהְִמ ָתְעַמָׁשְופ :ַּמְשל יִתיִגְּברָשַא תבל ָתְרַחְּב
 ּךֶמעְל ָּתְחַלָסְו םטָּפְׁשִמ תיִשְעְו םֶהיֵתְּנִחְּת-תֶאְו םֶתְלַפְּתתֶא ְּךְּתְבְׁש
 תוָבָשק ְינְזָאְו תוחְתֶּפ * ףיניע אָנּויַהְי יאלֶא הָּתְע :ךלדואטַח רֶׁשֲא
 ּךתּונְל םיִהְלֶא הָוהְי הָמּוק הָתַעְויי :הֶּנַה םוקְמַה תּלְפְתַל

 ףיָריִסֲחו הָעּוׁשְת שבלי םיִהלֲא הָוהְי ה ףע ןוַראו הָתא
 ידְסַחְל הָרָכָזיָָחיִׁשִמ יִגָּפ בָׁשתילֲא םיִהלָא הָוהְי< :בֹוָטַב ּוָָמְׂשִי
 הָרָרָי ׁשֵאָהְו ללַפְתִהְל הֹמלָׁש תּוָלכְכוי 7  ם :ךְָכַע די
 :תִָּבַהיתֶא אָלְמ הָוהְי דוְכּו םיִחְבְזהְו הָלעָה לכאָּתַו םיִמָשַהְמ
 -תֶא הָוהְי"דֹוְבְכ אָלְמ"יּכ הָוהְי תיָּבילֶא אֹובָל םיִנְָּבַה ולָכָי אָלְוי
 -לַע הָוהְי דֹובְכּו ׁשֵאָה תֶדָרְּב םיִאֹר לֵאָרְׂשִי יִנְּבולָכְ :הָוהְי תיִּב
 הוהיל תוָדוהָ ּוחְּתְשיו הָפְצְרֶהלַע הָצְרַא םִיַֿפַא ּועְרְכיו תִיָּבַה
 נפל תַבָ םיִחְבְ םעֶהלְכְו למה :וּדְסַח םֶלועְל יִּכ בוט יִּכ
 םִיַנְׁשּו םיִרָשע רֶקְּבַה חַבְזזתֶא המלש מַה חַבְוופ ס :הָוהְי

 למה םיִהלֲאָה תיִבתֶא ּוכְנְתיְו יףָלֲא םיִרְׂשֲעְו האמ ןאְז הלא
 ריִשיִלְכַּב םיִלָהְו םיִלְמֹע םֶתֹורְמְׁשִמ-לע םיִנֲהְּכַהְוי :םָעָהלָכְו
 לָלַהְּב ּוּדְסַח םֶלּועְל"יכ הָנהיל תודה ךֶלִּמַה ייָנָד הָׂשֲע רֶׁשֲאי הוה
 :םיִדְמְע לֵאָרְׂשִיהלֶכְו םֶּדְנְנ 'םיִרצְצִחַמ םיִנֲהְּכַהְו םֶדיְב דִי

 יב הָוהְיייתיב יִנָפְל רָׁשֲאי רצְחַה ְּךוָתדתֶא המלש שקי
 -רֶׁשֲא תֶשחְּנַה חְּבֶזִמיִּ .םיִמְלָשַה יִבְלָח תֶאְו תולעָה םֶש הֶׂשֲע
 :םיִבְלֲחַה"תֶאְו הָחְנִּמַהְדתֶאְ הלה ליִכָהְל לוי אָל המלש הש
 ומע לֵאָרְשִלְכְו םיִמָי תַעְבָש איֵּהַה תַעְּב גחָּה-תֶא הָמלָש שעה
 יִניִמָשַה םוּיַּב וָשַעַיַו :םִיָרְצִמ לחנ"דע תמח אובלמ דֶאִמ לוד להק

 :יםיִמְָי תַעְבְש גָחָהְי םיִמָ תעְבַׁש ֹוׂשָע חַבְִמַה תֶּכְנֲחיְּכ תָרָצֲ
 םֶהיֵלֲהָאְל םָעה"ִתֶא חש יֵעיֵבָׁשַה ׁשֶדָחַל הָשלֶשּו םיִרָשָע םיָבּוופ

 36 ל 6% ו 846 + בָיואָה | 38 * 16 6 םֶהיִבש (:8 8,48 םֶהיִביִא) |
b-b 86 זז [> | 65א< 8,483] | 39 cf ad 33 | 4277 6% sol נפ | שק 7, 
5 77 >4MSS 65 | 6 *5 65% sol rod Aaved || ל 61 ad 1 1524 | 7 °° 1% 

 םימי) 6 oixw || 9 ° 65% sol JN (conjg 6ע



7-5 CHRONICA II 1279 

 הֹמלְׁשִלְו דִָרְל הָוהְי הָשָע רֶׁשֲא הָבּוַּה"לֲע בל יֵבֹומְו םיִחַמש
 :וָמַע לָאָרְׂשָלּו

 אָּבַהלְּכ תֶאְו ךָלֶּמַה תיִּבדתֶאְו הָוהְי תיִּבתֶא הָמלָׁש לכיניי
 הָוהְי אָריי> :ַחיֵלְצַה ּוִתיֵבְבּו הוהְי-תיִבְּב תֹושְעל הֹמלְׁש בָל"לַע
 םוָקְמַּב יִּתְרַחְבּו ָתְלַּפְתתֶא יּתְעַמְׁש ול רֶמאיַו הָליִלַּב הָמְלָש-לֶא

 הָוַאְרהְו רָטִמ הָיתאלְו םִַמְׁשַה רְָעֶא הנ :חבָז תבל יל הַָה
 רֶׁשֲא ימע ּועְנָבִיְוי+ :יִמעְּב רֶבָּב חקשא"םאְו ץֶרָאָה לוכָאָל בָנֶחלַע
 םיִעָרָה םֶהיֵכְרּדִמ ּובָׁשְו יֵנָפ ּושְקְביְו ּוָלּפְתְיְו םֶהיֵלֲע יָמְׁשאָרְקְ
 הָתַעי :םָצְרַא-תֶא אָּפְרֲאְו םָתאָטַחְל ַלְסֶאְו םִיַמְׁשַהְַמ עָמְשֶּא יִנַאְ
 הָּתַעְו< :הָּזַה םָקָמַה תַּלפְתַל תוָבָשק ינָזֶאָו תּוחְתְפ ּווְהָי יניע
 ּויָהְו םלוע-רַע םָש יִמָש-תויָהְל הֶּזַה תִיַּבַה-תֶא יִּתְׁשּדְקַהְו יִּתְרַחְּב
 ללה רַשַאּכ יִנָפְל לתא יהָּתַאְו ל :םיִמָיַהלָּ םש יֵּבַלְו יניע
 :רֹוָמְׁשּת יֵטָּפְׁשִמּו יִקְחְו יָת רֶׁשֲא לֶכְּ יתוׂשעלְו ְךיִבֲא די
 רֹמאָל בָא רידל יּתֹרְּכ רָשַאּכ ּךתּוכלמ אָפְּכ תֶא יֵתֹומיִקֲהְויפ
 םּתְבוֲעַו םֶּתַא ןּוְבּושּתְדםַאְויַפ :לֶאָרְׂשִיְּב לָשומ שיא ל תַרָּכוזאָל
 םיִהְלֶא םָּתְדַבַעַו םָתְכַלַה סֶביִנָפל יִּתַתָנ רֶׁשֲא יֵתֹוְצַמּו יִתוקֶח
 יִּתַתְנירשַא ֵֹתְמְרַא לעמ םיִּתְׁשַתְו> :םהל םֶתיוחְּתְשָהְו םיִרָחַא
 ינָּפ לעמ ךיֵלׁשַא ימְשְל יִּתְׁשּרְקַה -רֶׁשא ּהָּזַה תִיַּבַה תֶאְו םהָל
 הָיַהְדרֶשַא הֶזַה תִיֵּבַהְוז :םיִמעָהלְכְּב הָניִנָשֶלְו לַשָמְ ּונְנְּתֶאְו

 ץֶראְל הָכָכ הָוהְי הָשָע הָּמַּב רמאְו םֶעי ויִלָע רבטלָכל ןוילק
 םֶהיִתְבִא יהלאו הָיהְי"תֶא ּובְזע רֶׁשֲא לע ּורָמָאְויי :הָזַה תִיבַלְו תאָּזַה
 םֶהָל ּוְחַּתְׁשִַו םיִרֲחֲא םיָהלאַּב ּוקיֹזֲחיַו םירְצמ ץֶרֶאמ ֿםָאיִצוה רֶׁשֲא
 פ  :תאְּזַה הָעָרָהלְּכ תֶא םֶהיֵלֲע איִבַה ןָּכְלַע םוָדְבעַיַ

 הָוהְי תיִּבדתֶא הָמלָש הָנְּב רֶׁשֲא הָנָׁש םיִרׂשְעֵֹקמ יִהַוי 8
 םֶתֹוא המלש הָנָּב המלְׁשל םֶרּוח ןֵתְנ רֶׁשֲא םיִָעֲהְוי :ֹותיֵּב"תֶאְו

 קיו יהָבּוצ תֶמֲחי המלך :לֶאְרְ בתא םֵׁש בָׁשפ
 הָנְּב רֶׁשֲא תֹונּכְסִמַה ירְעלָּכ תֶאְו רָבְדַַּּב רָמְדַּת"תֶא ןֶביי ְהיֵלֲ
 יִרָע ןיוִּתְחַּתַה ןורוח תִיַּבזתֶאְו ןויִלָעָה ןורוח תיִבתֶא ןֶבו :תָמֲחַּ

IO nonn MSS 3+- לכ | 14 3 et resipiscent (ןורכדתנ) | 17 * 35S [התעו 
Plc IR 94 (0על )6 <. חסומטמ | 18 1 frt 6 1R 9,5 --יִּתְרַּבִּד | 20 1 6 6 םֶכיִּת 
et postea 6 6" D} ל jarl?ciR9SI|Cp8,2cfad 2,2 | 3 6% 86+ 
006 | 4 dlc 8 



 1280 . ב םימיה ירבד 9,1—8,6

 תנָּכְסַמַה יֵרְעלְּכ תֶאְו תּלֲעְּבדתֶאְוֿפ :חיִרְבּו םִיַתְלְּד תומוח רֹוצָמ
 -לָּכו תֶאְ םיִׁשְרְּפַה יִרָע תֶאְו בֶכָרָה יִרָעלָּ תֶאְו "המלשל הירש
 ץֶרא לכ ןונבלבו שרב תנְבל קׁשְח רֶׁשֲא המלש קשח
 יוחַהְ יָגְרפהְ יֵרֹמֲאָהְו יִּתְחַהְְוִמ רָתּוּנַה םֶעָה"לְּבל :ּוּתְלַשְממ
 םָהיִרָחֶא ּוֵרְתֹוְנ רֶׁשֲא םַהיִנְּב"ִמ :הַּמַה לֵאָרְׂשִיִמ אָל רֶׁשֲא יֵסּובֹוַהְו
 םּוּיַה דע סמל ּהמלָש םָלעו לֶאְרְשי יִנְּב לםּולכראל רשא ץֶרָאְּב
 ותְכאַלַמ םיָדְבעל הָמלׁש ןַתָנאל ירָשַא .לֶאְרְשִי יִנָּבְִמּופ :הָזַה

 ם ריש בכ יִרָשְו 'ריִשיִלָש יִרָשְו" הָממְלַמ יׁשנַא המה
 םיִדֹרָה 'םִיָתאָמּו םיִׁשָמֲח המלָׁש ְּךֶלַמל-רֶׁשֲא יםיִביֵצַּנַה יִרָש הֶלָאְויפ
 דיִוָּב ריִעָמ המלש הָלָעַה .העְרְפ  תַבתֶאְויי :םַעְּב
 -ךלמ דיִוָּד תיִבָּב יל הָשֶא בֵׁשֲת-אְל רֲֿא יִּכ ּהָל"הָנָּב רֶׁשֲא תבל
 ס הָיהְי ןָרא ם םָהיִלַא הָאַּבירשַא הָמַה ׁשֶרָקיּ לֵאְרְִׂ

oss joe 

 תוותבשל הָשמ תַוִָמּ .תולעמל וי סו רַבְדבּו ב .:םֶלּואָה
 ֵחְבּו תּוָעַמַה גֵחְּב הָנָׁשִּב םיִמָעְּפ שלש - תועומלו םיִשְדַחלְ
 תוקֶלַחַמתֶא ויָבָאדדיִוּד טּפְׁשִמב דַמעיוי :תּוכְּסַה גָחְבּו תֹועָבָׁשַה
 דגי תַרֲעְלּ ללה םֶתְורְמְשַמ- לע םִיִוְלַהְ םֶּתְרְבַעְ -לע םינֲתַכַה
 יִּכ רַעָשְו רַעָשְל םָתקְלְחמְּב םיִרעְׁשַהְו ומויּב םוי"רבְדל םיִנַהְּכַה
 םיִנָהְכַהְלַע למה תּוצִמ ּורָס אל :םיִהלֲאָה-שיִא דיִוָּד תַנְצִמ ןַכ
 יטויה-דעי המלש תֶכאָלְמ"לְּכ כת :תֹורצאָלְו רֶבְּד-לְכְל םיולהו
 אל פ  :הָוהְי תיִּב 'םֶלָש ותלַּכ'דעְו הָונהְיתיִּב דסּומ
 :םִדֶא ץֶרָאְּב םִיַ תפְש- לע תוליאהלָאְ רגוע הל לה
 -םע ואביו םי יִעָדוי םידבעו יתוְנוא וידבע"דָיְּב יםרּוח ול-חלָשּיַוי5
 בָהָז רּכַּכ 'םיִשְמַחְו תּואַמדִעַּבְרַא םָׁשִמ ּוחְקִיִנ הָריִפוא זמלָש יָדְבֲע
 פ  :הֶמלְש ְךֶלַּמַהלָא ּואיִביו

 -תֶא תֹוּסנְל אוְבָּתַו המלָש עמש-תֶא הָעְמַׁש אָּבׁש-תַכָלמּוי 9
 םיִמָשְּב םיִאָשְנ םיִלַמְנֹו דאָמ דַבָּכ ליַחְּב םלׁשוריִּב תֹודיִחְב המלש
 רֶׁשֲאלְ תא ֹוּמִע רֵּבַדַּתַו הֹמלְׁש-לֶא אובָתנ הָרָקי ןֶבֲאְו ברל בָהָזְ

 לד

 8 54 6 $ et IR g,2r (6! ol ףטסצ (...éx | ל rR )םֶמיִרֲחַהְל) ולכי |91
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 רָכְּד םָלְעָניאָלְו ָהיֶרָבְּדלָּכיתֶא הָמלֶש הָל"דְגִיוי ּהָבְבְלדםִע הָיָה
 הָמֹלְׁש תֶמְכָח תֶא אָבְׁש"תּכְלַמ אָרּתוי :הָל ריִּגַה אָל רֶׁשֲא הֹמלְׁשִמ

 יתְרָשְמ דמעמו ליִדְבַע בשומו ֹוֹנֲָלַׁש לכַאמוי :הָנְב רשא תיבַהְ
 הָנהְי תי הָלַעִי רֶׁשֲא א רולר ו wae יםָהיִשּוְּבְלַמּ

.*. +... 

 תי רצח יל אָל הגה יניע הָניִארת תאיר רע
 יֵרְׁשֲאְו ְּךיֶׁשְנַא יֵרְׁשַאד :יִּתָעָמָש רֶׁשֲא הָעּומְׁשַה-ילע ּתְפַסָי ְךֲתָמְכָח
 יהי ְָּתָמְכָח-תֶא םיִעָמָשְו דיִמָּת נפל םיִדְמַעָה הלא ְךיִדָבַע
 התל כ ואָסכ"לע ךְתְל ָךְּב ץפָחורְׁשא ורב והלא הָוהְי

 רגוע הָאַמ ל ןתתפ :הָקדְּו טפְׁשִ תוטל למל
 רֶׁשֲא אּוהַה םֶשְּבַּכ הָיָה אָלְו הָרָקִי ןְבֲאְו דֶאְמ בֶלָל םיִמָשְבּו בָּהֶז
 יָרבַעְו "םֶריח יִדבַע םָנְופ :הָמלָש למל אָבְׁש"תכְלַמ הָנְתָנ
 ןְבֲאְ ימלא יצע 'ּואיִבַה ריִפֹואַמ בָהָז ּואיִבַה-ֹרֵׁשֲא המלש
 תיִבָלּו ּהָוהְי-תיִבל יתוָלסַמ םיַמּונלֲאָ יִצְעְדתֶא למה שעיַוי+ :הָרָקִ
 :*הָדּוהְי ץֶרֲאַּב םיִנָפל םֶהְכ ּואְרְנְאְלְ םיִרְׁשל םיִלְבְנּו תּורנכְו ּךְלִמה

 רׁשֲא הְָפח"ָּכתֶא אָבׁש"תּכְלמְל ןָתָנ המלָש לָּמהְויי
 איה" ּהָצְרַל ךְלתַו 'ךֶפהתו ךלֶמַה"לֶא הָאיִבַה"רֶׁשֲאְי דָבְלִמ הָלָאָׁש
 תָחֶא הָנׁשְּב המלל אָּבירֶשַא בָהָנה לֶקֶשִמ יֵהְיוו ס | :יָהידְבֲעַו
 יםיִרְּתַה ייֵׁשְנֲאַמ דַבְל< :בָהָז יִרְּכִּכ שָשְו םיִשָשְו תוֶאַמ שש
 בֶהָז םיִאיִבְמי ץֶרֶאָה תֹוָחַפּו ברע יִבְלַמלכְ יםיִאיִבַמ םיִרֲחֹסַהוי
 טּוחָש בָהְז הָנִצ םִיַתאָמ הָמלְׁש למה שעינ5 : *המלׁשל ףֵסֵכְו
 תוָאמ-שלשו5 :תָחֶאָה הָנְּצַה-לַע הֶלַעְי טּוחָש בָהְו תואמ שש
 יתַחֶאָה ןְגָמַהלַע הלעי ב בה יתּואַמ שלשי טּוחָש בָהָז םיִנָגֶמ

 ׁשיאַּּכ למה שעַיוי ס :ןנְְלַה רי תיִבָּב ךַלֶמַה םְֶתִי

2 6 rapilsev רבעפ) | 4 * cf ad IR ros | ל > זאת | 6 ₪ 
  cf 650 | 6° IR 107 aliter | 7 16 67 18 10,869 ql) | 8> IRותָלַעְו

109 | 10 * 1R זס)זז יִנָא | * 0 םֶרּוח cfad 22 || * <6 | 5 <6 || * rR Dִאַלמנ, 
id זז | זז * 6 0 IR 1012 דָצְסַמ | ל-ל IR aliter | 12 °° IR aliter ] 

 * | = IR 10,15רׁשֲאַמ | ל 166 6 3 םיִרֲעָה צ6 1 םיִרָנִּתַה* | . <6 | rqלל
 R | 62 65 | PIR 107%נ> +* | -םיִלְכֹרָה רַחָּפְמּו | + 5 בֶרעַמ

 םיִנָמ תֶׁשֹלְש.
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 בָהָנַּב 'שָבְכְו" אפל תוָלֲעִמ ששְוי* :רֹוָהָמ בֶהָז ּוהָּפצְיַו לד
 תויִרא םִיָנׁשּו תָבָשַה םּוקְמְלַע הָּזִמּו הָּנַמ תוָדָיְו *יםיֹוָחֲאָמ אִָּּכַל
 ששלַע םש םיִדָמֹע תֹויָרֲא רֶׂשֲע םיִנְׁשּוופ :תּודָיַה לא םיִדָמְע
 הָקְׁשַמ לכ לב20 :הָכְלְמַמלָכְל ןכ הָשענְדאל הָּזְמּו הֶּזִמ תֹולעמַה
 ףֶמָּכ ןיא ריִנָס בֶהֶז ןונְבְלַה רעיזתיִּב לכ לֿכְו בָהֶז המלׁש למה
 שיִשְרֶּת תוכל למל תינָאידיִבְז והָמּוִאמל תֹמלְׁש יִמיִּב בֵׁשֲחְנ
 ׁשיׁשְרַּת תֹויְנֲאוהָנאֹובְּת* םיִּנָש שולָשָל תַחַא םֶרּוח ידע םַע
 לנגנ>>  פ | םיִִּּכּותו םיִפֹוקְו םיִּבַהְנָׁש ףָסָכָו בֶהָז 'תּואָשְנ
 ץֶרֶאָה יכלס לכו :הָמְכֲחְו רֶׁשֲעל ץֶרֲאָה יכלס לָּכִמ הֹמלָׁש ךְלַמה

 םיִהלֲאָה ןֵתְנירִׁשֲא ּוָֹמְכְח-תֶא ץמשל הָמלְׁש ינפתֶא םיִשקַבְמ
 תֹומָלְׁשּו בָהָז יִלְכּו ףֶסָכ יֵלָּכ ותָחְנִמ שיִא םיִאיִבָמ םֶהְו ָּבְלְּב
 המלָשל יהו ם :הָגָשְּב הָנָשדרַבּד םיִדְרַפּו םיִסּוס םיִמָשְבּו קֶשִנ
 םיִשְרַּפ ףֶלֶא רָשַעְםיִנָשּו תֹובָּכְרַמּו םיִסּוס תֹויָרֲא םיפְלַא תַעַּבְרַא
 דלְֶּב לשומ יָה :םֶלשּוְריִּ ּךְלמַהסִעְ בָכְרה ירָעַּב םֶחיִנִיַ
 מיני? :םִיָרְצִמ לּובָג רעו םיתְׁשלְּ ץֶרֶאזדַעְו רָהָּנַהְִמ םיִכָלַּמַה
 םיִמָקְׁשּכ ןַתָנ םיֹוְרֲאָה תֶאְו םיִנָבַאָּכ םֶלָשּוְריִּב ףָסָּכַהי-תֶא ּךְלַמה
 -לָּכִמּו הָמלָשְל םֶיְרְצִמִמ םיִסּוס םיִאיִצומּו :בֶרְל הָלְפָשַּברָשַא
 "אלה םיִנֹורֲחָאָהְו םיִנְׂשאָרָה המלש יִרְבִּד רָאָׁשּופ :תוָצְרַאְה
 יִנולישַה .הָיִחא תַפּובְנלַעְו איִבָנַה ןָתָנ יִרְבַּה-לע םיַפּותּכ םה
 םֶלְׁשְּריִב הָמלָׁש ךלֶמְיַניי :טְבְנְּב םָעְבְרָי לע הָזחַה יְִּעְי תוזחבו
 ּוהרְְּקיַו ויתבֲאזםע המלֶש בּכָשיַוייי :הָנָׁש םיִעָּבְרַא לֶאְרְשּודלָּבְלַע
 | פ | ּויָתְחּת וְנָּב םַעְבַחְר ְּךֶלֶמִיו ויָבֲא דיוָּד ריִעְּב

 ְךיִלְמַהְל לֵאָרְׂשִילְכ ּואָּב םֶכָש יִּכ הָמָבְש םַעְבַחְר לני 10
 יִנְּפִמ חַרָּב רָשַא םִיֹצַמְב 'אּוָהְו טְבְנּב םַעְבְרִי עמְשַכ יהי :ותא
 אָבָיַו ול-וארקיו וחְלָשיַוי :םִיָרצַמִמ םֶעָבָר בש יִּדְלַמַה המלש
 -תֶא הָשְקַה ְּךיִבָאי :רָמאל םעֶבֲחְר"לָא ורדיו לֶאְרְשּודלכו םַעְבְרִי
 ןתְנ-רֶׁשֲא דָבָּכַה לעמו השקה ְךיִבָא תנובעמ לקה הָּתַעְ ונע
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 ליו יֵלֲא ּובּושְו םיִמָי תָשְלֶש ידוע יםֶהָלַא רָמאָיו :ָדָבַעַגְו ּוניָלֲע
 םיִדָמְע ּויָהְירָשַא םיִנקּזַה-תֶא םֶעְבַחְר ְּלָמַה ץעְלִנ* ס :םַעָה
 -םעְל ביִׁשָהְל םיִצָעּוג םָּתַא ךיִא רָמאל יַח ותיִהְּב ויָבָא הָמלָׁש יֵנְפְל
 הֶּזַה םעֶהְל יבוטל הָיְהְּתיזםֲא רמאָל ולא ּורְבַדול ורָבָּר הָּצַה
 :םיִמיַה"לְּכ םיִדָכע ְּךְל ּויָהְו םיִבּוט םיִרְבְּד םֶהְלַא ּתְרּבַדְו יםתיִצְּו
 וְלְדָּנ רֶׁשֲא םיִדָלְַהתֶא ץַעְניו ּוהַצָעְי רֶׁשֲא םיָנָקנַה תַצְעְדתֶא בעי
 רֶבְּד ביִׁשְנְו םיִצָעְוְנ םָּתַא הָמ םֶהְלַ רָמאּיו :וינפְל םיִדָמַעָה ותא

 ְיָבָא ןתְגירְׁשַא לעֶהְמ לקה רמאל יֵלֲא ּרָּבִּד רֶׁשֲא הָּזַה םַעָהתֶא
 רַמאת הָּכ מאָל ותא ולְדְג רֶׁשֲא םיִדְליה ותא ּורְּבדִיַפ "וניל
 רמאל ָךיִלַא ּורָּבּדרָשַא םעֶל

 | ּונָלְעַמ לקה הָּתַאְו ּונָלֲעתֶא דיְכַה ךיִבָא

 = םכלֶע"לע תיא נאו רַבָ לע טכילע
 ס | םיִּבְרקַעָב יִנָאְו םיטושָּב םֶכְתֶא רפי יֿבָא

 רָּבְד רֶׁשֲאַּכ יִשלשַה םִיַּב םעֶבֲחְר"לָ םעֶה"לָכְו םַעְבְרַי אביי
 בזעיו השק מַה נעו גיִשְלָשַה סו יל ובוש .רמאל ּךְלִמַה
 םיִדְ ה תצעּכ םּהָלֶא רבדיניצ :םינקזה תצע תֶא םֶעְבַחְר ְךְלָמַה
 רמאל

 ויִלָע ףיסא יָנֲאְו םֶכְלֲעתֶא ריֵּבְכַה יִבָא
 :םירְקָּב יֵנֲאַו םיטושב םֶכְתֶא רפי יֵבָא

 ןעֶמָל םיִהלָאָה םַעַמ הָּבַסְנ הָתְהִיּכ םָעָהילֲא ּךָלָפַה עָמָשאָלְוי5
 םַעְבְרִילֶא ינולָשַה ּוהיִחַא דִיְּב רב רשא ורבּדדתֶא הוהְי םיִקֶה
 וביִשּיַו םָהְל למה עמש-אל יב ילֶאְרְשְילָכְו5 :טְבְנְְּ

 רֿמאָל וְלּמַה"תֶאּוםֲעָה
 יֵׁשְָבְּב הָלֲחנ"אלְו  דיִורְּב קֶלַח ונָליהַמ
 דוד ךְתְיִב הָאְר הָּתַע לֵאָרׂשִיְךיֶלָהאְל יׁשיֵא

 ירָעְּב םיָבְׁשיַה לֵאָרְׂשִי יגבּוז סם :וָלָהֶאְל לֶאְרְשְודלָּכ ל
 םֶרֹדֲה-תֶא םֶעְבַחְר למה תַלְשִיו :םָעְבַחְר םָהיֵלְע ּךְלֶמִו הָדּוהְ
 םֶעְבַתְר ּךָלָּפַהְו תמי ןָבַא לאְרְשודינְב ֹוָביומְגְרו םמַהילַע רֶׁשֲא
 5 + 5 6 6 IR 12,5 וכל | ל טמפ דע | 7 55 6 6 18 127 םזָה ] ל ₪
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 תיִבְּב לֶאְרְשְ ָעָשְפִיַויפ :םֶלָשּוְְו םּונָל הָרְכְרְּמַּב תּולעל ץֵמַאָתה
 להקיו םלָׁשּורְי םַעְבִחְר אביו: 1 :הֶּזַה םויַה דַע דיו
 הָמֲחְלַמ השע רּוחְּב ףלא םיִנֹומׁשּו הָאַמ ןִמְיְנְבּו הָדּוהְי תיִּבדתֶא
 -רַבְּד יִהוי סם :םַעְבְחְְ הָכְלמַּמַה-תֶא בישָהְל לֵאָרְׂשִי-םע םָחָלהְל
 -ןֶּב םָעְבַחְרלָא רמָא :רמאל םיִהֹלֲאָה-ׁשיא ּוהְיִעַמְשלֶא הוהְי
 הָּכּצ :רמאל ןָמָיְנְבּו הָדּוהיְּב לאְרָשודלּ לא הָדּוהְ למ המלש
 ותיִבְל שיא ּובּוש םָכיֵחַא-םע מֲחְלִת-אָלְ ולעת-אל הָוהְי רַמָא
 תֶכָלַמ ּובְׁשיו הָוהְי יֵרְבְּ-תֶא ּועָמְשיַו הָּזַה רֶבְּרַה הָיָהְנ יִּתַאַמ יִּ

 פ  םעְבְרולא
 "תֶא ןֶבופ :הָדּוהיִּב רֹוצָמְל םיִרָע ןֶביַו םָגְׁשּוריִּב םָעְבַחְר בֵׁשי

 -תֶאְו ֹוכֹוׂש-תֶאְו רּוצדתיִּבדתֶאְוז :ַעוקֶּתדתֶאְו םָטיִעדתֶאְו םֶחְל-תיִּב
 שיִכְלתֶאְ םִיָרֹודַא-תֶאְופ :ףיִז-תֶאְו תֵׁשְרְמ"תֶאְו תַג-תֶאְוה :םָלְרע
 הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ןֹווְבֲח-תֶאְו ןוליא-תֶאְו הָעְרֶצְתֶאְוי< :הָקְזעיתֶאְ
 םיִדיִגְנ םֶהַּב ןֶּתַיַו תיְרּוצַּמַה-תֶא קְּנַתיְויי :תוְּוצְמ יִרָע ןָמיְנבְבּו
 םֶקְּדַחיְו םיִחְמְרּו תגַצ ליִעָ ריעלָכְבּוי- :ןייו ןמשו לכאמ תוָרָצְאְו
 רֶׁשֲא םיִולהְו םיִנֲהְּכַהוי :ןַמְנְנַבּו הָדּוהְי וליֵהיַו רֶאָמ הַּברהְל
 -תֶא םיולַה ּובְזְעדיִּכַ+  :םֶלּובּנדלָּכִמ ויל ּובָציִתַה לֵאָרְׂשִוהלְכְּב
 םַעְבְרִי םָתיִנְזַהיִּכ םלׁשּוְריִלְ הָּוהיִל וכלי םֶתְּזִחַאו םָהיִׁשְרגִמ
 םיִלְנעַלְו םיִריִעְׂשַלְו תומָּבְל םיִנהְּ ֹול-דַמְעו 5 :הָוהיל ןַהָּכִמ ויָנָבּ
 לתא םיִנתַה לארי יֵמְבְׁש לֹּכִמ םָהיִרַחֶאוי :הֶָׂשֲע רש

 i .םעְבַחְר"תֶא מאו -הָדּוהְי ה םימלפיתש לקחי :םֶהיֵתֹובַא
 :ׁשלׁש םיִנְׁשְל הֹמלְׁשּו דינְד ְךרָדְּב וכלה יִּכ שולָש םיִנָשל המלׁש

 -ןֶּב תמיר" יתַלָחַמתֶא הָשֶא םֶעָבַחְר ל"ח ס

 -תֶאְו שּעְידתֶא םיִנּב ול לתו :יׁשְּבבָאילָאזתּב ליבא ריו
 דָלָּתַו םָלְׁשְבַאתַּב הָכֲעמ"תֶא חקֶל ָהיֶרֲחֶאְוי :םַהָזתֶאְו הָיְרִמְש
 םעְבִחְר בַהָאְיַויי :יתיִמלְׁש-תֶאְו אָזיִזתֶאְו ייִּתַעְתֶאְו הָיְבַאתֶא ול
 -הָנֹומְׁש םיִשָב יפ ויִשְנַליִפּו וְׁשְנ"לְּכִמ םולָשְבַאתְב הָכֲעַמתֶא
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 םיִׁשְשְו םיִנְּב הָנֹומְּׁו םיִרָשָע דֶכּוַו םישש םיִׁשנַליִפּו אָׂשָנ הָרְׂשֲע
 ויָחֲאְּב דיֶנְנְל הָכְעַמְִב היְבַא-תֶא םעְבַחְר ׁשֹאָרָל דַמעיו=י :תֹונְּב
 ןֵמְנְגַּו הָדּוהְי תוְֶרַלֶכְל יוינְבלָּכִמ ץרפינ ןְבַייצ ֹוְכיֵלְמַהְל די
 :םיִׁשָנ ומה לֵאְשִוי בֶלֶל ןוזְּפַה םֶהָל ןתיו תֹורָצְמַה רָע 'לבָל

 -תֶא בָזָע ּותָקְזָחְכּו םְעְבַחְר תּוָכְלַמ ןיִכָהְּכ יהיו ל
 למל תִׁשיִמֲחַה הָנׁשִּב יהי ס :ֹוָמִע לֶאָרְׂשִיהלָכְו הָוהְי תֶרּות
 :הָנהיּב ּולֲעָמ יִּכ םָגְׁשּוְײלע םִָרְצִמ"ְָלַמ קשיש הָלָע םֶעְבַחְר
 "רֶׁשֲא םָעָל רָּפְסִמ ןיאָו םיִשָרֶּפ ףֶלֲא םיִששְבּו בֶכְר םותאָמּו ףלֵאּב
 תוְרְצְּמַה יִרָעְתֶא רָּכְלִיוצ :םיִשּוכְו םִִיְּכְס םיכּול םִיַרְצַּמִמ מַע ּואָּב
 -לֶא אָּב איִבָּנַה הָיְעַמׁשּוו ס :םלשורי-רע אביו הָדּוהיל רֶׁשֲא
 רָמאו קָשיִש יֵנְפִמ םֶלָשּוְִידלֶא ּופְסֶאְג"רֶָשַא הָדּוהְי יִרָשְו םָעְבַחְר

 םֶכְתֶא יּתְבְֹע יָנֲאףַאְו יתא םָּתְבוֲע ֹםָּתַא הוה ראה םֶהָל
 :הָוהְי ו קיִּרְצ ּוָרָמאיַ למה לֵאָרְׂשִי"יֵרְׂש ּוָעְנָבִי< :קָׁשיִׁש-דַיְּב
 ָעְנְכְנ רֶמאַלהֶיִעַמְשלֶא ק הָוהְיְדרַבְד הָיָה ּועְנְכַג יִּכ הָוהְי תוָאְרְבּול
 לורי יָתָמֲח ְָּתִת"אְלְ הָטיִלָפל ₪ טַעְמְּכ םֶהָל יִּתַתְנְו םֵתיִחְׁשַא אָל
 תֹוכְלְמַמ תדובעו יִתָדֹובְע ּועְדַיְו םיִדְבעל ולדּויַהְי וכ :קֶשיִשידוְּב
 -תֶא חֶקיו .םלשורודלע םירְצמדלמ קשיש לַעְַרַפ פ :תֹוצְראָה
 -תֶא חקיַ תקל לָּכַהתֶא ךֶלֶמַה תיִּב תורָצְאדתֶאְו הָוהְידתִיִּב תוָרָצִא
 םָהיִּתְחִּפ םֶעְבַחְר למה ׂשֲעַווס :הָמלְׁש הֶׂשְע רֶׁשֲא בָּהְזַה יִּננָמ

 ָלמַה תי חתַפ םיִרָמָשַה םיִצרָה ירש דנילע דיִקְּפהְו תֲֶׁחְנ יג
 םּוָבָשָהְו יםּואְׂשְנּו םיִצָרָה ּואָּב הָנהְי תי ֶלֶמַה אודי יָה
 הָלְכְל תיִחְׁשַהְל אָלְו הָנהְיףִא ּונָּמַמ בֵׁש ועְנֶּבַהְבּוי> :םיִצְרַה אָּתלֶא
 םעבחר ְּךְלַּמַה קּזחְתִיַגי* 5 :םיִבֹוט םיִרְבְּד הָיָה הָּוהְיְּב םנְו

 עשו ֹוְלְמְב םעְבחר הָנָש תַחַאְו םיִעְבְראְב יִכ לִי םַלׁשוְריּב
 -תֶא םּושָל הָוהְי רַחְּב"רֶׁשֲא ריִעָה םלָשּוריִּב ּךְלֶמו הָנָׁש הָרְׂשֲ
 שו :תִנֹמעֶה הָמַעְג ומא םֶׁשְו לֵאָרְׂשִי יִטְבש לפמ םָׁש ומ
 םעְבַחְר יִרְבְדְנ5ִַ | :הָנהְיְתֶא שורדל ובל ןיִכַה אֵל יִּכ עֶרָה
 איִבָּנַה הָיָעַמְש יִנְבְדְּב םיִבּותְּכ םָהדאלַה םיִנּורֲחַאָהְו םיִנשאָרֶה
 :םיִמָיַה לכ םַעְבְרִיו םַעְבַחְר תֹוָמֲחְלִמּו ישחיתהל הֶזחַה ּוֲָעְו
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 1286 . ב םימיה ירבד 1 6

 נב הָיְבֲא ּךֶלֶמינ דינָד ריעְּב רֶבְקִיַו ויָתֹבֲאםע םֶעְבַחְר בָּכָשּיַו <
 פ  :וָתְחַּת

 -לע הָיבא ְךֶלֶמִַו םֶעְבְרי למל הָרְׂשֲע הָנֹומְׁש תֶגְׁשִּבי 3
 לַאיִרּואידתב יּוהָיָכיֵמ ֹוּמַא םֵׁשְו םלָשוְריִּב ךְלֶמ םיִנָש שוְלָש :הָדּוהְ
 היבא ירֿפָאַוג :םַעְבְרִי ןיבּו הָיבא ןיִּב הָתְיָה הָמֲחְלְמּ יהֲעְבַּג"ןַמ
 רּוחָּב שיא ףֶלֶא יתֹואַמ-עּבְרא הָמֲחְלַ ירֹוּבנ ליַחְּב הָמָחְלַמַה-תֶא

 רו רחב שיא ףֶלֶא תוָאמ הָנומְִּב הָמְָלִמ למע ּךרע עו
 רָמאַו םִיָרַפֲא רֶהְּב רֶׁשֲא םיִרָמַצ רֶהָל לעַמ היבַא םקיַו< ס :ליָח
 יהא ו הָוהְ יִּכ " תעלל םָכָל אלה :לֵאָרְִׂי-לָכְ םעְבְרִי יִנּעֲמְׁש
 :חלמ תיִרְּב ויָנָבְּ ול םֶלּועְל לַאְרְׂשִי-לע דיִוְדְָל הָבכָלְמַמ ןֵּתְנ לֵאָרְׂשִי

 :וילַא-לע רמו רד"וְב הָמלׁש דָבַע טְניְּב םַעְבְרַי קו
 -ןֶּב םעְבַחְר-לַע ּוצָמאְתִיַו לַעיִלְב יִנָּב םיקר םיִשָנַא ויָלָע צְבִי
 ו הָּתַעְוֿ :טָהיִנַפל קָּזחְתֶה אָלְו בלד רענ הָיָה םַעָבַחְרּו הָמלְׁש
 םָּתַאְו דיִוָד יִנָּב דִיִּב הוה .תֶכָלְמַמ יָנָפְל קּוחְתְהְל םיִרָמִא םָּתַא
 אָלֲהּפ :םיהלאל םַעְברִי םֶכ הֶׂשע רֶׁשֲא בֶהֶז יִלְגָע םֶכַמְעְו בר ןֹומָה
 םיִנָהּכ םכל ּוׂשֲעּתַו םִיוְלַהְו ןְרֲהֲא יגְּבתֶא הָוהְי יִנָהָּכתֶא םֶּתְחַּה
 הָעְבָש םֶליִאְו רקְּבְְֶּב רַפְּב וי אָלַמל אַָּה-לְּכ תֹוצְרַאָה יִמַעְּ
 םיַֹהְַו ּוהְנָבֹזע אָלְו ניִהלֲא הָוהְי ּונְחְגַאְו יס :םיִהלֲא אלל ןהכ הָיָהְו
 הוהיל םיִרָטְקַמּויי :תֶכאָלְמְּב םִיולַהְ ןרַהֶא יֵנְּב הוהיל םיִתְרְׁשִמ
 -לע םָחָל תֶכְרעמּו םיִמָסתֶרָטְקּו ברעְּב"בְרעֶבּו רֶקבּבררֶקּבַּ תולע
 -יִּכ בֶרָעָּב בֶרעְּב רַעְבְל ָהיִּתְרַנְו בֵהְּזנַה תרונמּו רוהָטה ןַחְלָשַה

>411 - 

 עירָהל הָעּורְתַה תרצו tt wha ׁשארב הע ְנֲהְוַײ

 אלי םֶכיֵתְבֲא-יֵהלֲא הָוהי-םע וָמֲחַלת- -לא לֶאְרְשי יִנָּ םכילע

 ויהיו םֶהיִרַחֶאַמ אובל בְראמַהדתֶא בֶסַה םֶעְבְרִיו :וחיִלְצְת

 הָמָחלמַה סה הַָהְו ההיפ :םֶהיִרחֶאַמ ברֲַמְהְו הוה ינפל
 ועיִרְו 5 :תֹורְצְצֲחּב םיִרֹצְצִחַמ םיִנָהְכַהְו הָוהיל ּוקֲעְצִַו רֹוחָאְו םינָ
 םֶעָבָרְי-תֶא ףֵגְנ םיהלָאָהְו הָדּוהְי שיִא עירָהְּב יִהְיַו הָדּוהְי שיא
 הָדּוהְי ּפִמ לָאְרָשּודיִנְב וסוג :הָדּוהיְו הָיִבַא נפל לאְרָשְולְכְ
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  | 4 6 Zouopwv | lcירו  1 48 | * IMS WY | 5 Sebח006ז05010; 56 3
pc MSS 638 iאַלי | ז0 6 םֶתְקְלְחַמְב | | 14 60 38 14. 



13,17—14,11 CHRONICA Il 1287 

 ולָּפִיַו הָּבַר הָּכִמ ֹומִעְו הָּיְבֲא םֶהְב וכול :םָדָיְּב םיִהלֲא םגּתיַ
 לֵאָרְׂשִיִגְב ןעֶנְּבו8 רוחב שיא לא תואָמשמח לֶאְרָשּיַמ םיִלְלַ
 :םָהיֵתֹובֲא יֵהלֲא הָוהְי-לֲע ונעָשנ יִּכ הָדּוהְי יִנָּב ֹוצֲמָאַיַו איִהַה תעְּב
 -תֶאְו לֵא-תיֵּב-תֶא םיִרָע ּונָמַמ דָפְלִיו םעֶבְר יִרְחֶא הָיְבַא ףְָריוי
 רַצֲע-אָלְופ :ָהיֶתַנְבּו ןֹורפע-תֶאְו היֶתונְּב-תֶאְו הָנָשְיתֶאְ ָהיֶתּונְּב

 קַּזִחְתִיִנ אם :תֶמָּיַו הָוהְי ּוהָפְנִיַו ּוהָּיְבֲא יִמיִּב דוָע םַעְבְרַי ַח

 נב גו םיִרְׁשְע ֶלו הרשע עברַא םיׁשָנ לאש והלב
 םיִבּותְּכ ּוָרָבְדּו ויִכְרְדּו היא יִרְּבִּד רָתָיְו :תֹונְּב הָרָשָע ׁשֵׂשְו
 ותא ּורְּבְקִיַו ויִתְבַאדםַע הָיבֲא בּכָשּיַוי :ודע איִבָּנַה ׁשֶרְדַמְּב
 רשע ץֶרָאָה הָמְקַׁש ויֵמְיְּב ויַתְחַּת נב אֶָא ְּךָלֶמִינ די ריִעְּב
 ס :םיִנָש

 -תֶא רסיו? :ויָהלֲא הָוהְי יָניִעְּב רֶׁשָיַהְו בוטה אָסֶא שוי 4
 :םיִרְׁשֲאָה-תֶא עָדַנִיו תֹובַצַמַה-תֶא בש תֹומְּבַהו רֶכַּנַה תֹוִחֵּבְוִמ
 הָרֹוּתַה תושעלו םֵהיֵתֹובֲא יִהלֶא הָוהי-תֶא שורדל הָדּוהיִל מאו

 קשת םָנמַחָהתֶאְו תומְּבַהתַא הוה יָרְע"לכִמ סו :הָוצמְַו
 "ןיִאְו ץֶרָאָה הָטְקֶש-ִּכ הָדּוהיִּב הָרּוצְמ יֵרֲע ןֵבָו :יויָנפְל הָבָלָמַּמַה
 הָדּוהיִל רָמאיפ זול הָוהְי חיִגַההיִכ הָלַאָה םיִנָשַּב הָמָחְלִמ מע
 mii םִיָתָלְּ םיִלָדְנִמּ הָמּוח בֵסָנְ הָלֵאָה .םיָרְעַה"תֶאו הָנְבִ

 הג אשנ לח אסא יִהְיַז ים תיל נבו ביִכָס ּונָל
 תש ירד ןגִמ יִאָשנ ןֿמְנְּבִמּו ףָלֶא תואַמ שלָש ל הָדּוהיִמ מרו
 םָהיִלַא אציל :ליח ירו הלֲאלְּכ ףְלֶא םיִנֹומְׁשּו םִיַתאָמ

 ידע אָביו תוָאמ שֶלָש תֹובכְרַּו םיִפְלַא ףלֶא ליב ישוכה תו
 :הָשְרָמְל 'הָתָפְצ איֵנְּב הָמֲחְלַמ וכרעינ יויִנָפְל אָסֶא אצינפ :הָׁשְרָמ
 כ ek מעי הָוהְי מאי הלא הָוהְי"לָא 4% -

 :םיקוכה סנו הָּוהְי נפלו אס = םיֵׁשּוכַה"תֶא הָוהְי ףעיי

I9 א Vrs ןורָפְע 0 ןירפע | 22 6 Ad(d)w cf ad 9,29 || 23 8 hic incip 

cp 14 | Cp 14, 4 = GPA kai eipveugev (crrp) || 6 *° 6“ &v ות )5 évbbriov) 
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 1288 . ב םימיה ירבד 15,16—14,12

 םֶהְלְ"ויִאְל םיִׁשּוּכַמ לפיו רָרְנל"דַעי ומַעְדרֶשַא םַעָקְו אָסֶא םֶפּרְריַי
 הֵּבְרַה לָלָש וִאְׂשִיַו ּוהנַחְמ יגְפַלְו הָוהְי"יִנְפְל בשני היַחְמ
 הָוהְי-דַחַפ הָיְה"יִּכ רָרָנ תֹוָביֵבְס םיִרָעָהְד לָּ תֶא וכו: :דאְמ
 דםֶנְו4 :םֶהְב הָתְיָה הָּבַר הֶּזְבדיּכ םיִרָעַהלָּבתֶא ביו םָהיֵלֲע
 ס :םלָשּורי ובשיו םיִָמְגּו ברל ןאָצ ובשיו ּכַה יהָנְקִמ יִלָהֶא
 אָסָא נפל אָציַו :םיִהלֲא ַחּור ויל הָתְיָה דֵדועןְּב הירו 15
 םֶכְתֹויְהְּב םֶכָמַע הֹנהְי ןְמיְנְבּו "הדּוהידלכו אָסָא יִנּועְמש ול רמי
 סי :םֶכְתֶא בז ּוהְבְזעִתִדםִאְו 2 אָצָמְי ּוהָשְרֶדִּתְדסֶאְו ומַע

 = אמו cin ad לאש יָהְלֶא bad ול"רַעַּב בש
 -לָכ לע תובנ תֹומּוהְמ יב אבל אצויל םֹולְׁש ןיִא םֵּהָה םיִּתְעָבּוצ
 םַמָמֲה םיִהְלָאדיּכ ריִעְּב ריִעְו יוְְּבדיוְ תת :תֹוצְראָה יֵבְׁשְ
 :םֶכְתלְעְפְל רכְׂש שי יִּכ םֶכיֵדְ ּפְרי-לֲאְו ּוקְזַח םָּתַאְול :הָרָצלֶבְּב

 קֹּוַחְתַה יהיִבְנַה דרעי הָאּובְּגַהְ .הָלֶאַה םיִרָבְַּה אָסֶא עמָשַכְו* ס

 רֶכָל רֶׁשֹא םיִרָעָהְְִמּו ןִמְיְנְבּו הָדּוהְי ץֶראדלּכמ םיִצּוקְשַה רעו
 :הָוהְי יםלוא ינָפל רֶׁשֲא הָוהְי חבְזִמתֶא שּדִחְיו םִיָרְפֶא ירָהַמ
 הָשַנְמּו םִיָרְפָאמ םֶהָּמִע םיִרְנהְו ןָמָיְנַבּו הָרּוהְידלָּכתֶא ץבקיופ
 ויָהלֶא הָוהְייְּכ םֶתאְרְּב ברָל לֶאְרְשּיִמ ויִלָע ּולְפָנְדיּכ ןועְמָשִמּו
 הָרָשָעְרשמְח תנָשל יִשלָשַה שֶרָחְּב םַכְׁשּורְי ּועְבְקיַיי ם ּיּמע
 רֶקְּב ּואיָבַהילֵלְׁשַהְןִמ אּוהַה םוּּב הָוהיִל ּומָּבְזיִיי :אָסֶמ תּוכֶלַמְל
 -תֶא שּורְדְל תיִרָּבַב ואביו :םיִפְלִא תעֶבְׁש ןאַצְו תואָמ עבש
 ..- "ee דאל רֶׁשֲא לפי :םעַפְנ"לְֶּ םֶבָבְל לָכְּב םֶהיִתוְבַא יִהְלֶא הוה

 יתרפוְׁשבו תחצֲחַכו יהָעּורְתבּו לג לוקְּב היל ּועְבָשִיי :הָשא
 דלָכְבּו ּועְּבָשַנ םֶבָבְל"לָכְב יִּכ הָעּובָשַה-לַע הָדּוהְילָכ ּוחָמָשיַוי5
 דםגו6 :ביִבּסַמ םֶהָל הָוהְי חגו םֶהָל אָצֶמִינ ּוהָשְקַּב םֶנֹוצְר
 הָרָשַאַל הָתְׂשֲע-רְׁשַא הָריִבְנְמ יתְריִסַה לפה אָסֶאוםִאי הָכְעַמ

 :ןורדק לגב ףָרְִינ קו הָתְַלְפְמ-תֶא אָסֶא תֶרכינ 'תעְְפמ
Fedwp sim 13 | 14 6+ rots 020)(66 || Cp 15, 1 GA12 °° 65% 206  
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 :ויִמָילָּכ יםֶלָש הָיָה אָסֶאבְבְל קר לֵאָרְׂשִִמ ּורסדאל תֹומָּבַהְויז
 :םיִלָכְו בֵהְזְו ףָסּכ םיִהֹלֲאָה תיִּב ויָשָדְקְו ויָבָא יׁשְדְקיתֶא אבו

 תּוכְלַמְל יִשַמֲחְו םיִׁשלׁשי-תַנְׁ דע הָתָיְה אָל הָמֲחְלַמּו 19

 'אָשָעְּב הל אָסֶא תּל ישו םיִשלְָי תֹנְַּׁבי 16 ₪ אח
 אֶָאְל אָּבָו אצֹוי תת יִּתְלבְל הָמְרָה"תֶא ןֶבינ הָּוהי"לֲע לֵאְִָׂילָמ
 תיִבּו הָוהְי תב תֹורְצֶאַמ בֶהְוְו ףֶסֶּכ אָסָצ אצינ* :הָדּוהְי ףָלֶמ
 :רֶמאָל קֶשָמְרְִב בשויה םֶרֲא ּךֶלֶמ הֲה"ןְב"לֶא יחלֶשּו למה
 ףָסּכ ל יִּתְחַלׁש הּגַה יבש ןיבו יִבָא ןיבו ָניִבּו יִניִּב תיִרְבּ
 עמשיו+ :יִלָעַמ הָלעיְו לָאְרְשּי למ אָשְעְּבְדתֶא ףַתיִרְּב רֶפָה ל בָהְו
 ירָעְדַלֶא ול-רָשַא םיִלְיֲחַה יִרָשדתֶא חַלְׁשיַו אָסֶא ֶּלֶמַהְלֶא דדָהְּ
 יתונּכְסַמלְּכ תֶאְו םִיָמ לָבֶא תֶאְו ןֶּדתֶאְו ןועזתֶא יּכיַו לֵאָרְׂשִי
 תֵּבְׁשִַו הָמְרָה"תֶא תֹונְּבִמ לָּחְיַו אָשְעַּב ַעָמְשַּכ יַהְיַו :יִלְּתְפַנ יֵרֲע
 -תֶא ואָשיִו הָּוהְילָּכתֶא הקל למה אָסֶאְו5 ס :וָּתְכאַלְמ תֶא
 יעַבָנ-תֶא םֶהָּב ןְביַו אָשְעַּב הָנָּב רֶׁשֲא ָהיַצֲע-תֶאְו ּהָמָרָה ןנְבַא
 אָסֲא-לָא הֶאֹרָה יננח אָּב איהַה תַעְבל סם  :הָפצִמַהתֶאְו
 -לע תְנַעָשְנ אל םֶרא ךלמ"לפ ְנעָשַהְּב ויִלֶא רָמאמ הָדּוהְ למ

 הנקשהבג דֶאָמ us ישר בָכְרְל iiss יָה םיִבּולַהְ
 קְנַחְתָהְל קֶרֲאָהלְכְּב תּוָמָטָשִמ ויֶניִע הֶוהְי יִּכ יב םָנָתְנ הָוהְ-לע

 :תומָחְלִמ מע שי הָתַעַמ יִּכ תאז"לע ָתְלְּסִנ וילא םלש םֶבְְל
 מע :ףַעְּבִי תָכָּפָהַמַה תיִּב ּוהָנְּתִיַו הָאֹרָה-לֶא אָסֶא סַעְבִיַויפ
 יָרְבְּד הֵּנָהְוִיי :איִהַה תעְּב םַעָהְוִמ אָסֶא ץצרינ תאזלֲע
 הָּוהיִל םיְִלמַה רָפְסדלַע ל םיִבּותְּכ םָּנַה םִיִנֹורֲחַאָהְו םיִנושאְרֶה אָסֶא

 ותוכְלמְל עַשַתְו םישולש תנְׁשִּב אסֶא אלת = = ּלֶאָרְשיַו
 :םיִאְפְֶּב יִּכ הֶזהְדתֶא ׁשֶרָד"אְל ֹוְלֲחְּב"טנְו ויְלֶח הָלָעָמְלְדדַע ויְָנַרְּב
 :וכָלֶמְל תַחֶאְו י םִעְבְרַא תֶגְׁשִּב תֶמְיו ויָתֹבֲא-םִע אָסֶא בּכְשּיַני
 בָּכְׁשמּב ּוהָביִּכָשיַו דיִוָּד ריִעְּב ולדהְרֶּכ רֶׁשֲא ֹויָתרְבַקְב ּוהְרְּבְקיַוי+
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 1290 ב םימיה ירבד 9

 ול-ופְרָשִינ הׂשעמ תַחְקְרִמְּב םיִחָקְרִמ םיִנָּו םיִמְשְּב אֵּלִמ רֶׁשֲא
 ספ  :דָאָמַלדע הָלּודְג הפרש

 -ןָּתנ> :לֶאְרְשְולע קנַחְתִיַ ויָתָחַּת ּונְב טפשוהי למ 1?
 יִרָעְבּו הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִביִצְג ןֶתִיַו תֹורצְּבַה הָדּוהְי יֵרֲעלָבְּב ליח
 ל יִּכ טַפְׁשֹוהי-םע הָוהְי יִהְיַוי :ויֵבָא אָסֶא -דָבְ רֶׁשֲא םיִרְּפָא
 בָא יהלאל יכ4 :םיִלָעְבל ׁשֵרָד אָלְו םיְִושאַרֶה ֹליִבָא דיָוָד יִכְרַדְּב
 הָכְלְמַמַהתֶא הוהְי ןָכי5 :לֵאָרְׂשִ הֶשַעַמְּ אלְו דלה ויַתוְַמְבּ שר
 :ברל דֹובָכְו רֶׁשֲע ולדיהְי טַפְׁשּוהיל הָחְנִמ .הָּוהְולְכ נתיו ֹודִּב

 םיִרְׁשַאָה-תֶאְו תֹוָמְּבַה-תֶא ריִפַה דועָו הָוהְי יִכְרדְּב וָּבִל ּהֵּבְנו6
 תָיְדבְללּו ליַת"יְָלֹויָרְשְל חַלְׁש וכְלָמְל ׁשֹלְׁש תַנְׁשְבּוו ם :הָדּוהיִמ
 םיִולה םֵהָּמִעְוי :הָדּוהְי יֵרֲעְּב דּמַלְל ּוהָיְכיִמְלּו לֵאְנַתְנַלְו הָיְרַכולְו
 ּוהָנֹרֲאו ןְתנֹוהיִו "תומיְרְמְשּו לַאהְׂשעו יהב ּוהְיְנַתְנּו ּוהיִעְמש

 :םיִנֲהְכַה םָרֹוהְִו עֶמְׁשיִלֲא םֵהְּמִעָו םִיִלִה הָינודַא בֹוָטְו ּוהָיְבֹוטְו
 הָדּוהְי ֶָע"לָכְּב ּובסִיַו הָנהְי תות רָפָס םֶהָמִעְו הָדּוהיְּב ּודָמַל
 תֹוצְרֲאָה תֹוכְלְמַמ"לְּכ לע הָוהְי דַחַּפויַהויפ  :םָעְּב ָּמַלי
 םיִּתְׁשְלּפ-ןמּויי :טֵפְׁשֹוהְי-םַע ּומֲחְלַנ אָלְו הָדּוהְי תֹוביִבְס רש
 ול םיִאיִבָמ םיִאיֵבְרעֶה םַּג 'אָשַמ ףָסָכְו הָחְנִמ טַפְׁשּוהיִל םיִאיִבְמ
 םיִפְלַא תַעְבְש םיִשָיַתּ תֹואַמ עֶבְׁשּ יִפְלַא תַעְבְש םיִליִא ןאצ
 ןְבי הָלְעַמְל דַע לדג ךלה טָפָשוְהְי יהי ם :'תֹואַמ עֶבְׁשּו
 יִרָעְּב ול היה הבר הָכאָלְמּוו :תֹונְכְסְמ יָרָעְו תֹוינָריִּב הָדּוהיַּב

 םֶתְְּקְפ הָלֲאוצ | :םֶלָשּויִּב לִיַח יִרוְּבִ הָמָחְלַמ יׁשְנַאְ הָדּוהְי .
 ליח יִרּוְּבִנ ֹוּמֲעְו רָשַה הָנְדַע םיִפְלַא יִרָש הָדּוהיִל םֵהיֵתֹובֲא תב

 םיִתאָמ ֹוְְו רָשַה ןח ילו ס :ףְלֶא תוֶאִמ שלש
 הוהיִל בָהִנְתְמַה ירְְזְְב הָיְסמַע ודָידלעְוי< ם ּוְלֶא םיִנֹומְׁשּו
 עֶרְלֲא לוח רוב ןמָיְנְּבְִמּויז ם :לוָח רג ףֶלֶא םוַתאָמ וָּמִעו
 ומַעְו דָבזוהְי וָדַיילַעְוַי* ס ףָלֶא םִיַתאָמ ןֵגָמּו תֶשָקְיִקֶשְנ ֹוָמעְ
 ךְלֶמַהתֶא םיִתְרָשְמַה הָלֲאפ ם :אָבָצ יִצּלֲח ףֶלֶא םיִנֹומְׁשּוזהָאַמ
 ספ והָדההְילְכְּב רַצְבּמַה יָרעְב דְלִמַה ןֵתְנירְׁשַא דבָּלִמ
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 ץקל דֶריַו :בָאְחַאְל ןָתְחְתִיַ בֶרָל דֹוָבָכְו רָשָע טָפָשּוְהִיִל יִהְיַני 8
 םַעְלְו בל קב ןאָצ בָאְחַא ול"חַּבזו ןורְמְְׁל בֲאָחַא-לֶא םיִנָש
 -ָדַלֲמ בָאְחַא רֶמאיג :רֶעל תָמְרְלֶא תיולעל היס וָמָעְִרָשַא
 ול רָמאּיו רֶעְלָג תֶמְר יִמַע ךלתַה הָרּוהְ למ ֶפָשוהְיְלֶא לֵאָרְׂשִי
 -לֶא טפָשוְהְי רָמאָיַ+ :הָמָחְלִמְּ ַּמִעְו ימע ָּךְמַעְכּו ְּךֹומְכ יֵנֹוֲמְּכ

 לאָרְשְִלִמ ץפקיני :הָוהְי רֿבְדתֶא םחכ אָניׁשרְד לֶארְׂשִי למ
 רֶעְלג תָמָרְ"לֶא ּךַלַנַה םֶהָלַא רֶמאָּיַו שיא תֹואַמ עֶּבְרַא םיִאיֵבָנַה"תֶא
 רֶמאיו5ֿ ְָלָּמַה דֶיְּב םיִהלֲאָה ןּתְו הָלְע ּורְמאֹו לְָחֶא-םַא הָמְחְלַמַל
 -ּךְלַמ רָמאיַוז :ותאמ הָשְרֶדַנְו דֹוע הָוהיִל איִבָנ הפ ןיֵאַה טַפְׁשּוֲהְי
 ינַאְו *ותאמ הָנהְיתֶא שורדל דָחֶא-שיִא דוע טָשוהְלָאולָארׂשִ
 אּוָה הָעְרְל ימי יִּכ ּהָבוטל ילָע אָּבִנְתַמ ּונָניִא יִּכ ּוהיִתאָנָש

 למ ארקינ* :ןּכ לפה רמאי-לא םפָשּוהִי רמו אָלְיְְב ּוהיְביִ
 לארשו למ :אָלְמיְְב ּוָהְֹיִמ רָהֵמ רָמאיִו דָחֶא סיִרָסדלא לֵאָרְׂשִ
 םיִדנְּב םיִשְבְלְמ ֹואְסָּכילַע שיא םיִבָשּוו הָדּוהְוְְּלַמ טפְשּוהיִו
 :םֶהיֵגְפִל םיִאְּבִנְתִמ םיִאיִבְּנַה"ִלכְו ןוְרְמְש רעש חַתָּפ ֶרְְּב םיִבְשווְיְ
 הֶוהְי רָמֶמהְכ רָמאיַו לזְרַב ינרק הָשעְנָּכְָב ּוהָיְקְדצ ול ׂשַעַוס
 רָמאל ןָּכ םיִאְִּנ םיִאיֵבּנַה"לכְויי :םָתּולַּכיֲע םֶראתֶא חַגְנְת הָלֲאְּב
 ְךֶאְלְמהְוי> = יִדְלַמה ךִיֶּב הָוהְי ןַתְנְו חלֶצַהְו רָעְלִּג תַמָר הלע
 םיִאיִבָּנַה יִרְבְּד הָּגַה רמאל ֹויָלֲא רֵּבְּד ּוהָיְכיִמְל אָרְקַלֹוְּדַלְה"רַׁשַא
 :בוט ָּתְרַּבדְו םָהָמ דַחאָּכ ָהְרַבִד אָגייִהִו ְךְלֶמַה-לֶא בוט דָחָא"הפ

 :רּברַא ותא - יֵהלֲא רָמאידרָשַאתֶא יִּ הָהְודיַח ּוהְיָכיִמ רָמאּו
 דַעְל תַמְר"לֲא יִּדַלנַה ּהָכיִמ וילא למה רֶמאיַו ללַמַה-לָא אביו+
 רָמאיויצ :"םֶכְדָיְּב ּנְתנו וחילַצַהְ ּולע רָמאיַו ילָּבִחֶאםִא הָמְחלמל
 קר לא רָבַדְתְאל רֶׁשֲא ּדעיִּבְׁשַמ יִנַא םיִמָעַּפ הָמַּכדַע ָךלָמַה ולא
 רמו :הָוהְי םְׁשְב תַמא

 םיִרָהָהדלַע םיִצופְנ 5ָאְרָשְלָּכְתֶא יִתיִאָר

 הער ןֹהְליִא רש ןאצכ
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 :םלָשְּב וָתיִבְלְָשיִא ּובּושָי ֶלֶאְל םיִגֹדֲא-אְל הָנהְי רָמאֹיַו
 אֵּבנְתדאְל ףילא יִּתְרַמָא אלה .טפְׁשּוהלָא לֵאָרְׂשִילַמ רָמאיַו ל
 יִתיִאְר הָוהְי-רַבְד 'ּועְמש כָל רָמֲאי ס :עֶרָלדםִא יִּכ בוט יִלָע
 :ולאמָשּ ניִמְיילעםיִדָמְ םיִמָשַה אָבֹצלָכְו וסל בשוי הֶוהְיתֶא
 תַמָרְּב לפי לע לַארׂשִי-למ בָאְחַא-תֶא הֶּתַפִי יִמ הוהְי רָמאַּוופ
 במעי ַחּורֶה אָצִיַו :הָכָּכ רמא הֶזָו הָכָּכ רמא הֶז רמי דַעְלְ
 רָמאיַני :הָמָּב "ולא הָוהְי רָמאּ ּנּתַפַא נא רֶמאיַו הוהְ יִנָפל
 לָכּותְיִנְו הָּתַפְת רָמאֹיַ ויאיִבְנלָּכ יִפְּב רש חל יִתייָהְו אַצֶא
 הלא ְךיִאיֵבְנייֵפְּב רקֶש ַחּוָר הָוהְי ןַתְג הָּגַה הָּתַעְו :ןכ"השעו אָצ
 -תֶא ףינ הָנענְְּב ּוהָיְקְדִצ שניני :הָעְר יִלָע רֶּבּד הָוהיו
 רֵּבַרְל יִּתַאַמ הָוהי-חּור רבע "ּףְרְּדַה הז יא רָמאֹיַו יחלהדלע ּוהְיְביִמ
 רֶדָח אֹוָבִּת רֶׁשֲא אּוהַה םִויַּב הָאֹר דנה ּוהְיָכיִמ רָמאיו*+ :'ְךִתֶא
 והָביִשַהְ ּוהיָכיִמ-תֶא ּוחק .סָאְרְשי ךְלַמ מאיו :אבַחהל רֶדָחְּב

 רָמָּמ הָּכ יםּתְרַאוי5 :ְלמַהְְּב 'שָאוידלָאְו ריִעָהרׂש מל
 רֶע ץמל םִיָמּו 'ץחל םֶחָל ּוהָלְכֲאַהְו ָלָּכַה תב הָז ומיש ךָלֶמַה
 רָּבְד"אל םולָשְּב בּושְּת בּושדםא ּוהְיָכיִמ רמו :םוְלָשְב "יבוש

 יֵאָרְׂשִיײְלִמ לע | זםֶלָּב םיִמַע ּועָמש רָמאיע יִּב הוה
 -לֶא לֵאָרְׂשִי ךְלִמ רַמאיַויפ :דַעְלִּג תָמָרלֶא הָדּוהְיְַדְלִמ טֵפְׁשֹוהיִו
 שָּפַחְתִיַו 'ךיְָנְּב שב הָּתאְו הָמָחְלִמב יאֹובְו שָּפַחְתֶה טָפָשוהְי
 בֶכָרָה יִּבָשדתֶא הָּוצ םָרֵא ךָלָמּונ :הָמָחַַמַּב אביו לאָרְׂשִ ףלמ
 לֶמ"תֶאסָא יב לודנַהתֶא ןטָּקַה-תֶא מחלת אל רמאל לר

 ּורָמֶא הָמַהְו טְָשֹוהְ-תֶא בֶכְרָה יִרָש תּואְרּכ יהי ּּבַל לֶאָרְׂשִי
 ורָזְע הוה טָפְׁשּוהְי קעזינ םֶחְלהְל ויָלָע וּמִי אוה לאָרְׂשִיָלַמ
 הָיָה"אְל יּכ בֶכָרָה יִרָש תֹואְרּכ יהיו :נָמִמ םיִהְלֶא 'םָתיִס
 -תֶא יו ֹוּמְתִל תֶשְקּב שמ שיִאְוי :ויָרֲחָאַמ ּובּושיו לֶאְרְשַי למ
 יִדיִדָי ְךֶפַה בָּכרָל רָמאיַו ןירשה ןיִבּו םיִקְבְדַה ןיּב לֵאָרְׂשִי ךָלִמ
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 אּוהַה םִיַּכ הָמְחְלִּמַה לעת :יִתיֵלֲחָה יכ 'הָנַחְמַהְוִמ יִנְתאַּוהְ
 תֶמָיו בֶרֲעָה"דעי םָרֲא חַכְג הָבָּכְרּמַּב ידימעמ הָיָה לֵאָרְׂשיְךלֶמּו
 וָתיֵּב-לֶא הָדּהְיְלַמ טְפְׁשּוהְי בֵׁשיֹוו 9 :יׁשֲמְׁשַה אֹוְּב תַעְל
 -לֶא רָמאיו ּהֶזחַה נחרב אּוהְי ויָנָפַלֶא אציו> :םָלׁשיְיל םֹולְשּב
 ְךיֵלְע תאזְבּו בָהָאְּת הָוהְי יאְנָשְּו רעל עׁשרלה טֵפְׁשּוהְי למה

 תְרעְבְיּכ ךמע .ּוְצִמנ םיִבּוט םיִרבָד לָבַאי :הָוהְ יִגְפַלמ ףָ
 :םיִהלֲאָה שרל ָּךְבָבְל תוגיכהְו ץֶרָאָהְןִמ תורָשאָה
 רַה"רֲע יִעַבָש רֶאְּבִמ םֶעְב אַציַו בָשיַנ םֶלָשּוריִּב טפְׁשּוהְי בֵׁשיו+
 ץֶרָאְּ םיִטֶפַש דַמעיופ יטֵהיֵתובֲא יהא הָוהְילֶא םַביִׁשינ םירְפֶא
 אר םיִטָפָשַה-ִלֶא רמי :ריִעְו ריעל תֹוִרצְּבַה הָדּוהְי יִרֲעלָכְּב
 רַבְדַּב םֶכַמַעְו הוהיל יִּכ ּוטפָשִּת םֶדֲאְל אל יִּכ םיִשע םָּתַא"הָמ
 הָוהְיֶע ןִאיּכ | ושעו ורמש כיל הָוהְי-דַחַפ יִהְי הָּתַעְול :טָפְׁשִמ

 טּפְׁשִמְל לאש תובאה שו םיִגָהְּכַהְ םיולה"מ טֿפְׁשוהי
 תֶאְרְִּב ןושעת הָּכ רָמאל םהילֲע וצי :םלשּורי ובָשיו ביִרְלי הוהְי
 וםֶכיַחַאַמ םָכיֵלֲע אויר ֿביָר-ַלְכווס :םֶלָש בָבְלְב הָנּומֲאַּב הוהְי
 םיִטָּפְׁשִמלּו םיִּקְתְל הָוָצַמל הָרּותדְיִּב לויב םָּתיִרֲעְּב םיִבְׁשיַה
 םכיֵחַאלֲעְו םכילע ףָצַקההָוָהְ ההיֵל ֹומְׁשֲאָי אָלְו םֶּתִא םֶּתְרַהְזַהְ
 ולכל םכילע שאה ןהכ ּוהְיְרמַא הָגַהְויי ּמָׁשֲאָת אלְ ןושעת הֶּכ
 -רַבְּב לָכְל הָדּוהְיתיבל דיִנָּנַה לאֹעְמְׁשִיוב והדת הוהְי רַבְּד
 :בּוטַה-םע הָוהְי יִהיִו ושענ קַח םֶכינְפַל םִיולַה םיִרְטְׁשְו למה

 \םֶהָמַעְו ןומע יָנָבּו בָאֹומדוַנְב ּואָּב ןכדירחא יהיו 0 ּפ

 רמאל םפְׁשוהיִל דג ואבו :הָמֲחְלַמַל טפְׁשּוהְי-לַע םיִנומַעָהַמ
 איִה רָמֶּת ןּוצְצַחַּב םָּנַהְו יםרַאמ םיל רֶבֲעַמ בָר ןוָמָה לע אָּב
 םֹוצ-אָרקִו הָנהְיְל שורדל ויִנָּפדתֶא טפְׁשּוהְי תי ארי :יִדָג ןיע
 הָרּוהְי יָרָע- לָּכַמ םג הָוהיִמ ׁשָּקבְל הָדּוהְי וצבי :הָדּוהְולּכ-לע

 םֶלָשּוריַ הָדהְי לַהְּב משה רמו :הָוהְירתֶא ׁשֶקבְל ּואָּ
 ּוניֵתֹבַא יִהלֶא הוה רמאיופ :הֶׁשְדֲחַה רַצְחֶה יִנָפְל הָוהְי תיִבָּב
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 םִיֹוּגַה תוכְלְמַמ לָכְּב לשומ הָּתַאְו םִיִמָשַּב םיִהלֶא אּוָה"הָּתַא אלה
 תׁשִרוה ניִהלֲא הָּתַאו אָלַה :בָיָתַהל ל ָךֶמע ןיִאְו הֶרּובְנּו כ ְרְָבּו
 םֶהְרְבִא עֶרָנְל ּהָגּתִּתִו לֶאְרְשי מע יִנָפְלַמ תאֹוַה ץֶרָאָה יֵבְׁשִי"תֶא
 :רמאל משל ש ּבְקִמ הל ונָביַו ּהָבּובְׁשו :םֶלועְל ףַבַהֶא
 תִיַּבַה יִנָּפְל הָלְמַעַנ בָעְרְו רֶבָדְו טופָש 5ֶרֶח הָעְר ונילע אובָתםאפ
 עַמָשַתְו ּונָתְרֶצִמ לא קעֶזנְו הנה תובּב מש יכ יפלו הֶּזַה
 הָּתַתְנְ"אל רֶׁשֲא ריִעָשרַהְו בָאומּו ןומעדינב ּהָּגַה הָּתַעְויי :עישותו
 אְלְו םַהיֵלֲעַמ ּורס יִּכ םִיָרְצִמ ץֶרֶאִמ םָאבַּב םַהְב אֹוָבָל ָאְרְשְי
 רשֲא ּדתְׁשְריִמ נְׁשְרגְל אובל "ניִלֲע םיִלָמנ םַהדהָּגַהְויי :םִוְדיִמְׁשֲה
 ןֹומֲהָה יִנָפְל חכ ּונָב ןיא יִּכ םבטָּפָשִת אלה ּניִהְלֲא = ּונָּתְשַרוה
 :וניניע ףילע יִּכ הָׂשֲעַג"הְמ עדנ אָל ונְחנַאו ּוניֵלֲע אָּבַה הָּגַה בֶרָה

 פ ומֶהיִנְּו םֶהיִשְנ ספט" הָוהְי יגל םיִדמְע הוהילכי
 יגְּבְִמ יפה הֶינַּתַמְְּב 'לֶאיִעְְְּב הָונּבְּב והיְרְַזְרְּב ילאיזחיְוי +
 -לָכ ּוביִשְקַח רֶמאיַוי :לֶהּקַה ְּךֹותְּב הֶוהְי ור ֹוָלָע הָתְיָה ףַסִא
 םָּתַא םָכָל הָוהְי רַמָא"הָּכ טֵפְׁשוהְי ךֶלִּמַהְו םלָשּורִי יֵבְׁשְיְו הָדּוהְי
 הָמָתְלִמַה םָכָל אל יִּכ הָּזַה בֶרָה ןֹוַמָהָה יֵבְּפִמ ּּתַחַּתלַאְו ֲּאְריִּת"לַא
 םָתאָצְמּו יץיִעַה הָלֲעַמְּב םיִלע םָנִה םֶהֹיֵלֲע ּודְר ֹרָחָמיֿ :םיקלאל יִּ
 תאְָּב םֶחָלִהְל םַכָל אלי :'לָאּורְי רֵּבְדִמ ןְגֶּפ לחנה ףוסְּב םֶתא
 "לא םַלְׁשּוְריִו הָדּוהְי םֶכָּמִע הָוהְי תַעּוׁשְי-תֶא ּוָאְרּו ּודמע ּובַצַיְתַה
 טפְׁשֹוהְי דָקִיַויS :םֶכָּמַע הָוהיו םהיִנפַל ּואְצ רָחָמ ּוּתֲחָּת-לַאְו ּואְריּת
 תוחתשהל הָוהְי ינ ינפל לפב םלשּורי יבש הָדּוהְילְכ הָצְרֶא םיַּפַא
 לֶלַהְל םיִתְרָּקַה יִגְּבְְוִמּו םיִתָהְקַה יִגָּבְִמ סולה ּומָקיְוופ :הוהיל
 רֶקֹבַב מיִכְׁש> :הָלעַמְל לוד ן קב לֶאְרשְי יהְלֶא הוהיל

 הָדּוהְי יִנּועָמָש רָמאיַו טָפְׁשֹוָהְי דָמָ םֶתאַצְבּו עוקְּת רְּדמְל וא
 ויֲאיִבְנִב ּונימָאק ּונַמֲאָתְו סֶכיִהְלֶא הָוהיּב ונימאה םלָׁשּוְ יבשיו
 "תַָדהל םיְָלהְמְו הוהיִלםיְִרׁשִמ דמו םעָה"לֶא ץעו=י :ּוחילְַהו
 םיִרְמָאְו ץּולְחַה יִנְפִל תאַצְב שֶרָק

 :יְּסַח םָלֹועְל יִּכ יהיהיִל ּוָּוה
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 ןומע יֵנְּבילַע םיִבְרֲאָמּוהוהְי ןֶתָנ הָלַהְתּו הָנִרֶב ּולָחַה עבו
 ןומע יֵנְּב ּודְמַע5ַ :ּופגניו הָדּוהְיְל םיִאָּבַה ריִעָשדרַהְו בָאומ
 יִבְשווְיְּב םֶתּולַכָכּו דיָמְׁשַהְלּו םיִרַחַהְל ריִעְשדרה יִבֶשְְלַע בָאֹומּו
 רָבְדִמל הָּפְצּמַה-לַע אָּב הֶּוהְיְו+ :תיִחְשַמְל ּוהָעְרְּב שיא ּוָרוָע ריעש
 אביו 5 :הָטיִלָּפ ןיִאְו הָצְרֶא םיִלְפְנ םיָרָנְפ םָּגהְו ןּוטָהָה"לֶא ּונָפִי
 יםיִרָנְפּו שּוָכְרּו ברָל יָה ּואָגְמִיַנ םֶלָלְש-תֶא זָבָל 'מַעְו טָּפְשוִהְ
 םיִזְוְּב הֵׁשֹלְׁש םיִמָי ּויָהְיַו אָשַמ ןיִאָל םָהָל לְצַנְַנ תֹוְמֲח יִלְכּ
 יִּכ הָכָרְּב קֶמָעָל ּולַהְקַנ יִעיִבְרֶה םויבּו:< :אּוָהְבַר יִּכ לָלָשַהדתֶא
 הָבְרְּב קָמַע אּוָהַה םקֶמַה םֵׁשתֶא ּואְרְק ן-לע הָוהְיהתֶא ּוָכְרַּב םָׁש
 םָׁשאֹרְּב טַפְׁשוְהיִו םֵלָׁשּוריִו הָדּוהְי שיִאדלָּכ ובשל :םויַהדדַע
 ואבי 5 :םֶהיִבְוִאְמ הָוהְי םֶחָמְׂשיְּכ הָחְמְׂשְּב םֶלָשּורידֶא בּושֶל
 דַתַּפ יִהְיַופ :הָוהְי תיֵּבדלָ תֹוָרְצֹצֲחבּו תֹוְרֹּנְכְבּו .םיִלָבְנּב םֶָשּורִ
 יבוא םָע הָוהְי םֶחְלִנ יב םעָמְׁשִב תֹוצְרֲאָה תֹוכְלְמַמ"לְּ לע םיִּהלֲא
 סמ  :ביִבָסִמ ויָהלֲא ול חנינ טָפְׁשֹוְהי תּוכָלַמ טְמְׁשִּתפ :לאָרְׂשִי

 וכְלְסְּב הָנׁש ׁשֹמְחְו יִׁשלְׁשְְּב הָּוהְ-לע טַפְשוהְי למיני
 :יִחְלָש-תַּב הָבּוזע ומִא םשְו םַלָשּוריִּב ךְלְמ הָנָׁש ׁשֵמֲחְו םיִרְׂשֲעְו
 יִניִעְּב רָשּיַה תושעל הָּנַמִמ רָסדאלְ יאַסֲא ויִבָא  ךְרַדְּב לני
 יַהלאל םֶבָבִ וניִכַהְדאל םַעָה דָעְו ראל תוָמָּבַה ךַא3ּ :הָוהְ

 םיִבּותְּכ םָנַה םיִנרַחֶאָהְו םיִנשאְרִה טָפְׁשֹוִהְי יֵרבַּד רָתְיוי :םֶהיִתְבַא
 פ :לָאְרְשַי יכְלמ רֶפְסְלַע הָלְעִה רֶׁשֲא יֵנְנֲחְוב אּוָהְי יֵרכדְּב
 לֶאְרָשְיְּלִמ הֶיָזַחא םָע הָּוהְְִּלִכ טָּפָשוהְי רֵַּתְתַא ןֿכייֵרֲחָאופ
 ׁשיִׁשְרַּת תֶכָלְל תיְנֲא תושעל ומָע ּוהָרְּבַחִיַנ< :תושעל עיִשְרה אה
 הָשְרַמִמ הרר" רזעיִלַא אָבְנתַיַוז :רֶבָּג ןְֹצֲעְּב תיְנָא ושעיו

 ףיָָפְְתֶא הָוהְ ץֶָפ יהיןַא-םע ךרְֶַּתַהְב ראל פה"
 :ׁשיִׁשְרַּת"לֶא תֶכְלְל ורְצָע אָלְו 'תוינֲא ּורְבשיַ

 דיָנְד ריִעָּב יויָתְבַאְע רבְקיַו ויָתבָאדסע טָפְׁשֹוהְי בּכָשִּיַני 1
 לָאיחיְו 'הָיְרזע יטָפָשוֶהְי יִנָּב םיִחַאדֹוָלְוי :ֹויָּתְחַּת ֹוָנְּב םֶרָוהְי ּךְלִמִיו
 ּךְלִמ טֵפָׁשּוהְי יַנְּ הָלֲאלַכ ּוהיׁטַפְׁשּו לאכימו ףהָיְרזעו ּוהָיְרַכּ
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 1296 . ב םימיה ירבד 20—21,3

 תֹונְנִמלּו בָהֶזְלּו ףֶסַכְל תובר תֹונָּתִמ םֶהיֵבֲא וםָהְל ןֶתִיַי :ילֶאָרְׂשִ
 :רֹוְכְּבַה אּוְהיִּכ םֶרוהיל ןַתָנ הָכָלֲמַּמַה-תֶאְו הָדּוהיִּב תוְרָצְמ יִרָעְדםִע

 ויַחֶאדלָּכ-תֶא גרה | קֹּוַחְתיַו ֹויְבָא תֶכָלְמִמִלע םָרֹוהְי םָקיוי סם
 וכלַמְּב םֶרּוהְי הָנָׁש new םיִשלְׁשְב :לֶאְרְשי יִרָשַמ םֶנְו בֶרָחְּ
 רָשַאּ לארְִׂ יכלמ רב ָךֶליוé :םֶלָשּוריִּב למ םינְׁש הָנֹמְׁשּו
 יניִעְּב עֶרָה ׂשעיו יהָׁשֲא ול הָתָיָה בָאָהַאדתַּב יִּב בָאָחַא תיָּ ושֲע
 רשא תיִרְּבַה ןעַמְל דיִוְּד תִָּביתֶא .תיִחְׁשַהל הוהְי הָבָא-אלוז :הוהְי
 :םיִמיַה"לְּכ רונְבלְו ריִנ 1ל תַּתְל רַמָא רֶׁשֲאַבְו רנר תַרּכ
 רַבֲעיפ למ םָהילֲע וכיִלְמ הָדּוהְי"דִי תַחַּתִמ םודֶא עַשָּפ ויק
 םֹודָא-תַא דיו הלל םק יִהיַו ֹומְע בֶכָרָה"לָכְו ףןיִרָשדםָע" םֶרּוהְי

 הלוהְיידִי תַחְּתמ םָֹא עפ יבכְָה ירָש 'תֶאְו וילא בֶבופַה
 ב יִּכ ִּדָי תַחָּתִמי איָהַה תעְּ הג 5 ₪ הֶּזַה םִּיַה דַע

 בֵּתְכִמ ללא אָב= למ ההוא חו 0 יבָשְו- תֶא
 רַשֶא תַחַּת ףיִבָא דיִנְּד יֵהלֲא הוהְי רָמֲאו הָּכ רֶמאֵל איִבָּנַה ּוהְיְלאַמ
 ְךֶלַתַנ :הָדּוהְ ךלמ אַסֶא יִכְרדְבּו ךיִּבָא טפְׁשֹוהְי יִכְרַדְּ ָתְכַלָהדאְל
 תונְזַהְּ םלשּורי יֵבְׁשיזתֶאְו הָרּוהְי-תֶא הָנְזַּתַ לֶאְרשי יכלמ ּךְרַדְּב

 הגַה+ יִתְנְרַה ָךֶמִמ םיבוטה ְּךיֶבָא-תיֵב ְךיָחַא-תֶא םֵנָו בָאְחַא תיִּ
 ְׁשּוכְר"ִלֶבְבּו ְּךיֵשְנְבּו ְּךינָבְבּו ְּךַמעֶּב הָגֹדְנ הָפגמיףְגנ הוהְי
 םיִמָי יֵלֹחַהְ"ִמ ףיעמ ּואצַײדע ךיעמ הָלֲחמְּב םיֵבר םיִָלָחָּב הָּתַאְוי
 םיִבְרעָהְו םיִּתְשַלְּפַה ַחּורתֶא םָרֹוהְי-לַע הָוהְי רַעְַי<  :םיָמְילַע
 -לָּכ תֶא ּובָשיַו ָהּועְקְביַו הָדּוהיִב ּולְעַיַויז :םיִשּוּכ ךילע רֶׁשֲא

 יִּכ ןּ ּול"רַאְׁשנ אָלְו וישנו ויָנְּימנְו ְךָלֶמַה"תיִבְל אָצְמִּגַה שּוכְרֶה
 יִלֲחְל ויֵעַמְּבו הָוהְי ופְנֶנ תאְזלָּכ יֵרֲחֲאְו :ויָנְּב ןטק 'זָחאוָהידִא
 םינש םיִמְָל ץֶקַה תאצ תַעְבּו םיִמָּיַמו םיִמיל יהי :אָּפְרַמ ןיֵאְל
 הפרש וָמַע ול ושָעְאלְו םיִעְר םיִאלֲחַתְּ תֶמיַו וילֲח"ע י ויִעַמ וצי
 םיִנְׁש הָגּומְׁשּו ולָמִב הָיָה םִיָּתּׁ .םיִׁשלְׁשדןֶבט :ויתבַא תפָרׂשִּכ
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CHRONICA II 129722,1--1  

 תֹוָרְבְקִּב אָלְו דיִוְּד ריִעְּב ּוהְרְּבְקִיִו יהָּדְמָח אָלְּבי ְךֶליו םֶלָשּוְריִּב למ
 :םיִכָלְּמַה

 יִּכ ויָּתְחַּת ןטָּקַה ֹוָנְב ּוהָיְזַחַאתֶא םַלָׁשּוְרי יֵבְׁשֹוי ֹוכיִלָמוו 2
 היְזַחַא ּךָלֶמִַו הנחל םיָבְרעֶבי אָּבַה .דּודְּגַה גֶרֶה םיִנְׂשאָרָה"לְכ
 ּוהְיְזַחַא הָנָׁש יםיתְשּו םיִעְּבְרַאִּי ם :הָרּוהְי ּךְלַמ םָרֹוהְיוְב

 :יירמְעיתַּב ּוהָיְלתַע וא םְׁו םלׁשיְיִב ךֵלֶמ תא הָנְָו וכְלָמְב
 :ַעיִשְרַהְל ֹוּתְצַעוו הָתְיָה ֹומֲא יִּכ בֵאָחַא תיַּב יֵכְדַדְּב ְּךלָה אוהדי
 ירחא םיִצָעוְי וָלדּוָה הָּמַה יִּכ בָאָחַא תיִבְּכ הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה שעיוצ

 כ םֶרוהְיְתֶא ףליו ףלֶה ְֿתֶצעּב םג יל תיִתְׁשמְל ויִבָא תו
 רֶעְלִג יתֹומְרְּב םראיּדְלַמ לַאחילע הַמֲחְלַפַל לאָרׂשִי ףְלֶמ בָאָחַא
 רֶׁשֲא םיִּכַמַה ייִּכ לאָעְְזְב אָּפרֶתַהְל בש :םֶרוידתֶא םיָּמְרֲה וכי
 םֶרוהְיְָב הָיְרוֲעְו םָרא ּךֶלֶמ לֶאהָוֲח"תֶא ומָחְלהְּב יהָמְרְב ּוהְּכַה
 הָלֹחיְּכ לאָעְרְזִיּב בֵאְחַאְּב םָרֹוהְי-תֶא תואְרְל דרי הָדּוהְי ָךְלַמ
 אָצְי ואבְבּו םֶרוידלֶא אֹובָל היְזַחַא תַסּובְּת ּהָתְיָה םיִהלֲאַמּוד :אָּוה

 תיב"תֶא תיְִכַהְל הוהְי וָחְשְמ רשַא יִשְמנְְב אהא םֶרוהְייְע
 הֶדּוהְי יִרָשדתֶא אָצְמַיַו בָאחַא תיִּבדַע אּוהְי טפְׁשַּהְּכ יהיַול :בָאחא
 והיְזַחַא-תֶא ׁשָּקביפ :םנְרהְיו והְיַַחַאל םיִתְרׁשִמ ּוהְיְזַחַא יִחַא יִנָבּו
 הַתִיִמיַ אּוהיְדלֶא ּוהָאְבִיַ ןורָמָשְב יאּבַחְתִמ אּוהְ והכל
 -לָכְּב הָוהְידתֶא ׁשרְּדירֶׁשַא אּוה טֵפְשֹוהְיןְּב ּורְמָא יִּכ ּוהָרְּבְקיו
 : :הָכְלְמַמְל ַחָּפ רצֲעַל ּוהיְזַחַא תיבל \ ןיִאְו ובל

 -תֶא רבו םֶקֶתַו הָנְּב תָמדיִּכ הָתֲאָר ּוהָיְוַחַא םָא הלו
 -תֶא ְךֶכָמִה"תּב יִתעְבֵׁשוהְי חקתני+ :הָדּוהָי תיבָל הָבְְמַּמַה ערָזלָּכ
 ןְתִתַו םיִתָמּּמַה ךָכמַהינְּב ְךֹוָתִמ ותא בָנְנִתַו ּוהיְֲַאְְּב שאו
 ְךֵלַמַה-תַּב תעֶבְׁשֹוְהיי ּוהָריִּתְסִּתו תֹוׁשַּמַה רַדֲחּב ּוּתְקִניֵמתֶאְו ותא

 ןנָפִמ 'והיְוחַא תֹוָחֲא הָתְיָה איה יִּכ ןהפה עֶדְוָהְי תׁשֲא םֶרוהְ
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 ז298 = ב םימיה ירבד 2, 3

 שש אָּבַחְתִמ םיִהלֲאָה תיִבְּב םָּתִא יֵהְיי :ּהָתָתיִמָה אָלְו ּוהָיְלַתַ
 קּנַחְתַה תיִעָבְשַה הָנַׁשַבּוי23 סם :ץֶראָהה לע תֶבָלֹמ הָיְלַתַעַו םיִנָש
 -ןּב לאעֶמְׁשִלו יריב היְרזעְל תאמה יִרָעדתֶא חכו יעדיה
 יטפְׁשילַא-תֶאְ ּוהְיְרע"ןֶב ּוהיׂשעַמ-תֶאְו דַבֹועדןְב והירזעלו ןְנָחֹוה
 -לָּכַמ םִיוְלַה"תֶא ּוצְּבְקיו הָרּוהיִב בסיני 'תיִרְּבַב מע ."יִרָכְזּב
 תי :םֶלָשּוילֶא ואביו לֶאְרְשיל תיִבָאָה יִשאְרְו הדוהְי יֵרֲ
 דןֶב הָּגִה םֶהְ רָמאיַוי ךלמַה-םע םיָהֹלֲאָה תיִבָּב תיָרְּ לֵהְקַה-ל
 רֶׁשֲא רֵבְּנַה הז :דיִוָד יגְּבלַע הֹוהְי רֶּבּד רֶׁשֲאַּכ למ ּךְלִמַה
 :םיִּפְּסַה .יִרְעְשל םוללְו םיִנֲהְַל תָבַשַה יִאְּב םָּכִמ תיִשְלָשַה ּושַעְּת

 תצחְּב םֶעְהלכו וה רעב תיִשיִלָהְו ךלִמה תיִבּב תיִׁשלׁשַה
 םיִתְרָשְמַהְו י םיִנֲהְּכַהיסִא יִּב הָוהְי-תיִב אֹובנלַאְופ :הָוהְי תיֵּ
 :הָוהְי תֶרָמָשִמ ּורֲמְׁשִי םָעָה"לָכְו הָמַה שֶרָחדיִּכ ּואָבָי הָמַה םִיולַל
 תִיָּבַהלֶא אָּבַהְ ודָיְּב וילכו ׁשיִא ביּבְס ָּךְלַמַהתֶא םיולה 3 ּופיִקַהְז
 הָדּוהְידלְ םולה ועו :ותַאַצְבּו ואֹבְּב ְֶלֶמַה-תֶא ּוֲהְו תַמּוי

 תָּבַשַה יב וָשְנַתֶא ׁשיִא ּוחָֹוןַהֹּכַה עֶדְהְי הְצ"רֶׁשֲא לכ
 ןֵּתינפ :תֹוקְלְחַּמַה"תֶא ןהּפה עֶדֹוהְי רַמָפדאְל יִּכ תָבשַה יִאְצֹו םֶע
 -תֶאְו תֹונְנַּמַה-תֶאְו םיִתיִנְחַהדתֶא יתֹואַּמַה יִרָשְל ןֶהֹּכַה עְדָיוהְי
 -לכיִתֶא דַמֲעַיוופ :םיִהלֲאָה תיִּב רֶׁשֲא דיְִּ למל רֶׁשֲא םיִטָלְׁשַה
 תִּיַּבַה ףַתַּבִדדַע תיִנֲמְיַה תִיַּבַה ףְתָּכַמ ודב וחלש | שיִאְו םַעָה
 ְֶלָמַהְּבתֶא ואיִצְויַני :ביִבָס ךֶלָמַה"לע תִיָּבלְו בזל תיִלאָמְׁשַה

 עריה ּוהָׁשְמּו ותא ּוכיֶלְמו תּדֿהיתֶאְו רזה" ווי ניו
 םעָה לֹוָקתֶא ּוהיְלַתִע עַמְׁשִתויי ס :ָלָּמַה יִתָי ּורְמאָיַו וינָבּו
 אָרּתַוופ :הָוהְי תב םָעָה"לֲא אֹוכּתוְךְלמַה"תֶא םיִלְלַהְמַהְו םיִצָרָ
 דלע תֹרָצְּצַחַהְו 'םיִרָשַהְו אֹובָמַּב יודּוטעדלַע דַמּוע מַה הגה
 ילְכַּב םיִרְרוׁשְמַהְו תֹורְָצֲחּב עקותו ַחַמָׂש ץֶרֶאָה םעדלְכְו ףֶלֶּמַה
 רֶׁשְקי רֶמאְּפַו ָהיִדְנְּב-תֶא והְיְלַתַע עַרְקִּתַו לָכַהְל םיִעיִדוְמּו רישה

 זז < 2R תמוה | 12 16 6A3A2R 1,3 FINN | Cp 23, * 6 !ש566 || ל 6
 iwpou || < 6 א\(00(00)0)וסע 9 Maasiam cf 19,12 || 5 65 |— || * 6** הָיְרַכְז |

vidv Tod Badi-אקושסע) ד, ? (F x.3 6 + א. 256%6ש 00ד0%  | f 65 n3,14 
 (Aews | 5 6 (Tf) uéoy ןוכיִּת(ַה) צe! ְּךְנָּתַה cf Jer( 39,3( 3 םיִחָּבַטַה; 28 6%
 רוס: קזקs סוס | 6 6+םְלַהְו; 14 | 7 93155 669 ויָהְו | 9 ** >6 |

MSS 2R cתֹודֲעַּצַה | 12 6 ךָלֶמַה | 131? ודמע | ל ק ve!םיִיָדָעָה  sזז קזק 
 11,146 םירשהו 6 'שה אובמבו; 1 א.
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 רָמאָיַו לחה יידּוקְּפותֹוִאַמַה יֵרְׂש"תֶא ןהפה עֶיוהְי יאָצויניצ :רֶׁשְק
 בֶרָחְּב 'תָמּוי ָהיֵרֲחֲא אֵּבַהְו 'תורדָשַה תיִּבִמלֶא ָהּואיִצּוה .םָהָלֲא
 אֹוָבָּתַו םִיָי ּהָל ּומיִׂשיויפ :הָזהְי תב ָךּותיִמְת אל ןֵהֹּכַה רֶמָא יִּב
 פ | וםָש ָהּוִתיִמנ ּךָלָּמַה תיִּב םיִסּופַהְ"רַעְש אוְבְמדלֶא
 םָעָל תיל ֶּלמַה ןיִבּו םַעָה"ִלְּכ ןיבּו וניפ תיִרְּב עְדיוהְי תָרְכיניפ
 -תֶאְו ויִתחְּבְזִמדתֶאְו ּוהָצְתִיַו לעַּבַה"תיִּב םַעָה"לְכ ּואבְיַיז :הָוהיל
 םָׁשִיַי :תִחְּבְזִמַה נפל ֵּגְרָה לעבה ןֶהֹּכ ןֶּתִמ תַאְו ורב ויַמלְ
 "לע יָד קֶלְח רֶׁשֲא יםּווְלה םיִנָהְּכַה דִיְּב הוהְי תב תָּקְפ עדה
 הָחְמְשְּב הַׁשֹמ תַרֹותְּב בּותְּכַּכ 'הֹוהְי תֹולֹע תֹולֲעַהְל ּהָוהְי תיּב

 -אָלְו הָיהְי תִִּב ירעש-לע םיִרָעושַה דמי :ריֶוָד יִדָי לע ריִשְבּו
 -תֶאְו םיִריִַאָה"תֶאְו תואָמה יִרָשְדתֶא חק :רָבְּדילְכל אָמְט אוב
 הָוהְי תִִּבִמ ְּךֶלָמַה-תֶא ידָרּיו ֶרָאָה םעילָּותַאְו םֶעְּב םיִלָשוְמַה
 אָּכ לַע יָלמַה"תֶא רבישייי' ךְלֶמַה תי ןויְלֶעַה רעשדותְּב ּואָבְי
 ּוהָיְלַתְעְדתֶאְו הָטְקֶש ריִעָהְו ץֶרָאָה"םע"לכ ּותְמָשּיויי :הָכֶלְמַמַה
 פ  ִבְרָחָב ּותיִמַה

 םָלְׁשּריִּב ףַלֶמ הָנָׁש םיֶעְּבְרְו ּוכָלְמְּב שָאִי םיִנָש עַבָשְְּבי 4
 -לָּכ הָנהְי יגיעְּב רֶׁשְיַה שָאוי שעינ* :עבָׁש רָאְּבַמ הָיְבִצ ומָא םשו
 םיִנָּב דָלְּיַנ םִיָּתְׁש םיִׁשָנ עָרְהְי וֶלאָשּיי 5  :ןהפה עֶדֹוהְי ימי
 -תֶא שָּבַחְל שמו בל"סע הָיָה ןֶבייֵרֲחֶא יָהְי :תֹונָבּו
 יִָעָל ּוֵאִצ םֶהָל רָמאָיַו םָלהְו םִנֵהְּכַה"תֶא ץּבָקַני :הָוהְי תיּב
 הָנָׁש יִּהִמ םֶכיֵהְלֲא תיִּבתֶאי קּוחְל הָסָכ לֵאָרְׂשולּכִמ ּוצְבְקְו הָדּוהְ
 למה אָרְקיִנ םִיְלַה ּורַהְמ אָלְו רָב ָרֲהַמְּת םָּתַאְו הָנְּׁ
 הָדּוהיִמ איבָהְל םיוָלהלַע ָתְׁשֶרְד"אְל עּוַמ ול רֶמאָיו שארָה עֶדיּוהיִל
 לֶהׂאְל לֶאָרְׂשִִל לֶהּקַהְי הָוהידְבָע השמ תַאְׂשַמיתֶא םלׁשּוריִמּו
 םַנְו םיהלֲאָה תיִּב"תֶא ִּצְרַפ ָהיֶנְב תעשְרִמַה ּוהיְלַתְע יִּכז :תּוְדַעָה
 דָחֶא ןוְרִא ושעיו ךֶלַפַה רֶמאָיַנ :םיִלעְּבל ּושָע הָוהְי-תיִב יׁשְדְק"לְּכ
 םַלָשּוריִבּו הָדּוהיִּב לוקדּונְתִיַנ :הָצּוח הָנהְיְתִיִּב רעָשְּב ּוהָנִּתִיו

 :רּבְרִמּב לֶאָרְׂשִי-לע םיִהלֵאָהידָבֲע השמ תַאְׂשִמ הָוהִל איֵבָהְל
‘TDD | = 6 éxrdg 0ל 1 6 69  | NY)2 11,15 ויו )60 R14 516 61 $  

 oikxov 9 extra 560/06 templi; prps תֹורַצֲחַל ץּוחְמ לָא | 328 תַמָה | 8%

MSS 64 "7 | 20 ° (GW 2R5*155 689 ‘הו | ל ק1  pcהוהי ןיִּב | 18 * 16  
11,19 plur | לל 28 awl | Cp 24, 1 6 (Z)agia 3%5 אבוצ * = 8 | 
6 = GALE) bre erexkinciage tov lop. | 7 1 6 64 ָהיֶנָבּו 



 1300 | ב םימיה ירבד 25—24,10

 :הָלַכְלרע ןֹורֲאָל ּוכיִלָשיַנ ּואיָבּו םַעָהלָכְו םיִרָׂשַה-לָכ ּוחָמָשיִניפ
 םֶּתְואְרְכְו ֿםיָלַה דָיְב למה תק ןורָאָהתֶא איִבָי תָעָּב יַהְיַויי
 ןורָאָהתֶא ּורָעיו שארֶה ןֶהֹּ ריקו מַה רפוס אָכּו הָסָכַה בֶריִּ
 :בֶרָל ףָסַביוְפְסַאַו םֹויְּב םֹויָל ּושָע הָּכ וממלא ּוהְביִשיִו הֲאְׂשְִו
 הָוהְיזתיִּב תובע תָכאַלְמ יהָשועְהלא יעדיוהיו לפה ּוהָנִתיו>
 לרב יׁשְרחְל םנו הָוהְי תיִּב ׁשּדַחְל םיִׁשָרָחְו םיִבְצִח םיִרְכָש ּונֲהיַ
 הָכּורַא לעת הָּכאָלמַה ישע רשעירו3 :הָוהְי תיִּבדתֶא קנַחְל תשחְנּו
 :ּוהָצְמַאְיו ותְנְּבְתַמלע םיִהֹלֲאָ תיֵּב"תֶא ּודיִמעיַו םִדְִּב הָכאָלַמַל
 והָׂשעי ףֵסָּכַה רָאְׁש-תֶא עֶדיוהיִו ףלמה יִנָפְל ּואיִבַה םָמולְכְכְוי

 ויה הכו בָהָ לכ תופכְו תולעהְו תש לכ הָוהְיתיִבְל םילכ
 פ :עֶרְֹוהְי יִמָו לָּכ דיִמָּת הָוהְי-תיבְּב תנע םילעמ
 :ֹוְתֹומְּב הָנָׁש םיִׁשלְׁשּו הָאַמְְֶּב תֹמיַו םיִמְי עּבְׂשיו עֶדְיֹוהְי ןְקיויפ
 -םֶעְו לארי הָבֹוט הׂשְיִּכ םיִכְלְמַה"םע דיִנְד"ריִעְב ּוהָרְּבקיוי6
 וֲחּתְׁשִ הָרּוהְייֵרְׂש ּואָּב עֶדִיוהְי תומ יִרֲחַאְוש ם :ֹותיֵבּו םיִהְלֶאָ

 יִהלֶא הוי יתיּב"תֶא בקשיי :םֶהיִלא ךלָמה עֶמׁש דא למ
 הָדּוהְי"לֲע ףָצְקיַהְיַו םיִנַצֲעָה"תֶאְו 'םיִרְׁשֲאָה"תֶא ָדְבַעַַו םָהיֵתֹובֲא
 -לֶא םָביִשַהְל םיִאיִבָנ םֶהְּב חַלְׁשינפ :תאְז םָתָמְׁשַאְב םֶלֶשּוְרי
 תֶא הֵׁשְבָל םיִהלֲא ָחּוָרְופ סם :ּוניִזֲאָה אָלְו םָב ּודיֵעְיַו הוה
 רַמָאוהְּכ םָהָל רַמאּיַו םַעָל לעַמ דמעיו ןָהּפה עֶריוהְיּ הירַכְז
 םּתְבַזע"יִּכ חיִלְצַת אָלְו הָוהְי תֶוְָמתֶא םיִרָבֹע םֶּתַא ּהָמָל םיִלֲאָה
 למה תָנְצַמְּב ןֶבָא ּוהַמָנְי וילע ורשקיויי :םֶכְתֶא בזעיו הוהְיזתֶא
 עַדְיוהְי הֵׂשֲ רֶׁשֲא לֶסַחַה למ שָאוי רזאל :הָוהְי תיִּב רַצְחּב
  ם :שְרֶדִיְו הָוהְי אָרָי מא ותומְכּו וָנְּב-תֶא גרי ומַע ֹויִבֲא
 הָדּוהְי לא ואביו םרא "לוח בלע הָלָע הָנָׁשַה תפּוקְתל ויהי
 למל ּוחָלְׁש םלָלְׁש-לֶבְו םַעַמ םעֶה יִרָש לָּכדתֶא ּותיַחְשיו םִלָׁשּוריִו
 ליַח םֶדָיְּב תג הוה םָרֵא יי םיֵׁשנֲא רעֶצַמְב יב { :קְָׂמְרּ

 שתה פיר םִילֲחַמְּב לתא בייק ממ תבל :םיִָפְש
 ּוהְרְְּקיִו תָמו ֹותטִמ"לַע והְגְרַהְיַו ןהכה עֶיוהְיינֿב מד ויָדְבֲע ויֵלָ

14MSS Vrs6 + ןַהְּכַה || ל 1 6  towkav cf Jes g,16°|| 12 * 1MS10 65* <.  

Agrdpraic |6<° | ל 6902 0% PAgAתולעהו || 18  irsp = adישוע || 14 6 679  
 << 65% אָּוהַה םוויַּב | :פ 0+ חַלָשיַו | 20 65% הָירזע | 25 1c 60 ב.
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 ויָלָע םיִרָשְקְתִמַה הָלֲאְו*פ :םיִכָלְמַה תֹוְָבְקְּב ּוהָרָבְק אלו דיִוָ ריִעְּב
 ויָנבּויז :תיִבָּמוְמַה 'תיִרְמְׁשדְב דָבָזוָהיו תיִנומַעָ תַעָמָשְָּב דב
 רַפַס ׁשֵרְדְמ-לֲ םיִבּותְּכ םָּנַה םיִהלֲאָה תיִּב דוסיו ויָלָע אָשַמַה בר

 ס | יָת נב ּוהיְצִמא ְִָּּנ םיִכְלְּמַה
 הָנָׁש עֵׁשַתָו םיִרָשָעְו ּוהיְצַמַא ְּלְמ הָנָׁש שָמָחְו םיִרָשָעְרְּבי 5

 יגיִעְּב רֶׁשְיַה שַעָיַי םִָלשּוריִמ עה ומִא םַשְו םֶגְׁשוריִּב למ
 גרַהְיו וילע הָכָלְממַה הָקְוֲח רשאּכ יִהָיַני :םלש בכל אָל קר הָוהְי
 ייָּכ תיִמַה אֶל םָהיִנְּב-תֶאְו+ :ויִבָא ךלפסהתַא םיִּכַּמַה ויָדָבַעְ תֶא
 יגתומוהאל רמאל הָוהְי הָּוצְרָשַא יהַׁשֹמ ירָפְסְּב הָרּותַב בּותְבַב
 :'ּותּוְמָי ואָטְחַּב שיא יב תֹובָא-לע *ותומודאל םיִנָבּ םיִנָּבלע תֹוָבָא

 תובא תיבל םֶדיִמַעְיַנ הֶדּוהְיתֶא ּוהיצַמַא ץַבקננפ ם
 במ םּלְקְפִיו ןָמְנְנבּו הָדּוהילְכְל תֹואַּמַה יֵרְׂשְלּו םיִפְלַאָה יַרְׂשִל
 אָבְצ אָצוי רּוחְּב ףֶלֵא תואמ-שלש םֵאָצַמיַו הָלעַמְ הָנָש םיִרָשָע
 הֶאַמְּב "לוח רוּבְג ףלא הֶאַמ לֶאְרְשִיִמ רכשו :הָּגַצְו חַמְר זָחֹא
 ְךמַע אֹובְלַא למה ראל ויִלָא אָּב םיִהֹלֲאָה שיאו? :ףַסָּברַָּּ
 אָּביםִא יב :םִיָרְפֲא יִנָּב לָּכ לֶאְרְשידע הָוהְי ןיַא יִּכ לֵאָרְׂשִי אָבצ
 כי שי יִּכ ביוא יִנפְל ?םיהלָאָה ְליַשְכַ יהָמֲחְלַמל קזח הֶׂשע הָּתַא
 -הַמּו םיִהלֲאָה ׁשיִאְל \ ּוהיִצַמַא רַמאיופ :ליִשָבַהְלּ רֹוָזְעַ יםיִהלאַב
 םיִהלֲאָה שיא מא לֵאָרְׂשִ רּוָרְנל יִּתַתְ רֶׁשֲא רָּכּכַה תואְמְל תושעל

 -רֶׁשֲא דּודְַהְל ּוהָיִַמַא םֶליְִבַיו :הָנמ הכרה ל תֶתְל ההיל שי
 ובּושּוו הָדּוהיְּב לאָמ םַּפַא רחינ םָמּוקְמִל תֶכָלָל םִירְפֶאִמ ליִלַא אָּב
 ליו ומעדתֶא גַהְיַו קֹּוַחְתַה ּוהָיְצַמַאוז ס :ףָאֵרֲחְּב םמוקמל
 םיֿפְלַא תֶרָׂשֲעַויי :םיִפְלַא תֶרְׂשע ריִעָשיִנּבתֶא ךיו חַלָּמַה איג
 עפה ׁשאָרַמ םָכיִלְׁשי עֶלָּסַה שארל םואיִב הָדּוהְי יִנָּב ּובָש םיִיַח
 ֹומע תכלמ ּוהָיִצַמַא ביִשָה רֶׁשֲא דּודְּגַה יִנָבּו5 :ּועָקְבַנ םלָכְו
 םָהַמ ּוָכיַו ןוךוח תיִּב"דעְו ןורָמָשַמ הָדּוהְי יִרָעַּב וטׁשְפיו הָמָחְלִמל

 26 3 23 12,22% רֶכְזוי ; 1 קנט רֶכְָז | ל 28 רמש | 27 1 6 א ברֶו, סברו
)65* nn 2? 9 summa (= K) pecuniae) | Cp 25, 1 67 2% 14,2* -יד[ | 

 3 101155 658 2R 14,5 1דיְּב | 4 * > 23 14,6; ?dl | °° 6 אטד6 דע 8ו00אמש

(Tod) véuou kupiou 0006א yéyparrai )67 +- év ע6טש Mwuofi) || = 22 רָפְסְּב 

 תַרּות | 02 ותמי | * 2R ּותמּוי | * 28% תּומָי 9 תַמּוי | 5 8 וס ופסק
 cp 25 | 6 Seb יִר-- | 8 ==1 6 66 תאזָּב קוָחְל בֵׂשְחַת הָּתַא | * 6 הוהי(ב) |

 g א תּואָמְל 1 6 0 תֶַאַמְל
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 ּוהיִצַמַא אוב ירחא יהיו ם ּהָּבִר הב ווב םיִפָלַא תַשְלש

 תש היצַמַאַּב הָוהְ תארח :רטקי ל הָוֲחתְׁשי םחינטלו
 וליצָהאל י רשא םָעָה יֵהלֲא-תֶא תְׁשרְד הָמְל ול רמו איֵּבְנ ֹוְלֲא
 ּוגַתְנ למל ץעוילה ול רָמאי וילֲא רְְַּּבו יהיו :ֶדַיִמ םַמַע-תֶא
 םיִהְלֶא ץֶעְודיִכ יִּתְעַ מאיו איִבָּנַה לָהּ ְךּוּכי הַמָל ללה
 ּוהֹיצַמַא ץעְויַוז ם :יתצעל תְעַמְׁש אלו תאו תיִשָעדיִּ ִּּתיִחָשַהְ
 לַארׂשִ ְּךַלַמ אּוָהְיִּב וָחֶאֹוהְי"ְּ .שָאוידלֶא חלש הָדּוהְי ךְלִמ

 והיצמאדלַא לֵאָרְׂשִילִמ שָאוי חשו :םיִנְפ הָאְרְִנ ךָל רמאל
 ןונָבְלַּב רֶׁשֲא ּוָרֲאָה-לֶא חלש ןונָבְלַּב רֶׁשֲא חוחה רמאל הֶדּוהירָלַמ
 ןונָבְלַּכ רָשַא הָדָׂשַה תיַח רבעתו הָשֶאְל יִנְבְל ָךּתַּב-תֶאדהְנִת רֹמאָל
 ָךִּבִל אש םודָאתֶא יִתיֵּכִה "הָּגַה יִּתְרֿמָאיפ וַחֹוְחַה-תֶא סמְרִּתו
 הָּתַא ָּתְלַפָנְ הָעְרִּ הָרֶּנְתִת הָמָל ךַתיִבְּב הָבָׁש הָּתַע יהל

 ואְרְתִיַו -לַאְרשידדלמ שאי לערי :םודֶא יִהְלֶא תֶא ושר כ די
 גני? :הָדּוהיִל רֶׁשֲא שָמָש תיַבְּב הָּוהְיְדלִמ ּוהיִצַמַאו אּוה םיִגָּפ
 הלוהיידלִמ ּוהְיִצַמַא תֶאְו :וילהֲאְל שיא ּוסָניַו לארי נפל הָדּוהְ
 ּוהֲאיִבוו שָמָש תיִבְּב לֶאְרשודלמ שָאוי שפת יזחָאוהְיְּב ׁשֶאֹוידןְּב

 יהֶנופַה רַעָשידַע םיִבְפֶא רעשמ שרי תֶמּוחְּב ץלֶפינ םלׁשרי
 םיִאְצְמִּגה םיִלְּבַהדלְּכ תֶאְו ףָסָּכַהְו בָהְנההיָכְו+ :הָּמַא תוָאְמ עֶברא
 יִנָּב תֶאְו ְךְלַּמַה תיִּב תורָצּוא-תֶאְו םודָא 'דבעְםָע םיַהְלֶאָהתיִבְּב
 הֶדּוהְי ךְלֶמ שָמּויְָב ּוהָיִצַמִא יחיניפ ם  ןוְרֶמֶש בָשִּיַו וָבְרעּתַה
 רה :הָנָׁש הָרְׂשֲע שמח לֵאָרְׂשִי ךְלַמ זחאיִהְיְְּ שאוי תומ יֵרֲחָא
 רַפס"לע םיִבּותּכ םָּנַה "אלה םיִנּורֲחַאָהְו םיִנשאְרָה ּוהָיְצְמִא יִרְבּד
 הָוהְי יִרָחֶאַמ הְיִצַמַ רַסְ"רֶשא תַעַמּויז :לֵאָרְׂשִו הָדּוהְי יכלמ
 הֶׁשיֵכְל = ויִרְחֶא ּוָחְלְשיַו הָשיִבִל סֶניַו םֶלָשּוְרי רש ויל רְׁשְקי
 ריִעְּב ויַתְבַא"םע ותא ָרְבִקִו םיִחּוּפַה-לַע ּוהָאָשיִו5 :םָׁש ּוהָתַמִי
 :הָדּוהְי
 15 £+ Baneam || 18 6%55 ayxovx || 19*>2R 14,10 | ל 1 6 23 הָּכַה |
 51 ? יִת-- | %1 ? דָבָּכַהְל 6 9 (₪ (superbian 3; 28 כה | 20 1 ? שָאְוי יב |
 23 5% 6BA, 6MSS< 628 3 ּוהיְזַחַאְןב | * 1 c םסתמ MSS 6 2R הָּנַּפַה |

  | * 6 A | 26 <31155 30; dl 6116לכ"תַא (ץel? חקיו) חקלו 14,14 2% 516 24
78155 6 2 14,18 DQ pro םנה || 27 6% ב | 28 16 121155 Vrs 2R 14,20 .דין 



26,1—17 CHRONICA II 1303 

 הָנָש הָרְׂשָע שַשְְּב אּוהְו ּוהיֹזע"תֶא הָדּוהְי םע"לּכ וקווי 6
 הָביִשְיַו תוליִא-תֶא הָנְּב אּוָה ּוהָיְצַמֲא ויִבֶא תַחָּת ותא ּוכיָלְמִַ
 הָנָש הָרָשָע שָשְךְּבִּי 5 :יָתֹבֲא-סע ךְלָמַהבַכָש יִרָחֶא הָדּוהיִל
 ומא םשְו םֶלְשּוְריִּב ּךְלַמ הָנָׁש .םִיַּתְׁשּו םיִשְמַחְו וכְלִמְב היְּזַע

 הָׂשְע"רֶׁשֲא לֶכְּב הָוהְי יִגיעְּב שה שעיני םָׁשּריְמ הלכי
 יתֶאְרּב ןיִבַּמַה ּוהָיְרכְז יִמיִּב םיִהלֲא שרל יִהְיוי :ויָבֲא ּוהָיְצַמֲא
 םֶחָליו אַ ₪ :'םיִהלֲאָה ֹוחיִלְצַה הָוהְי"תֶא ּוׁשְרד יִמיִבּו םיֶהלֲאָה
 תֶמֹוח תֶאְו הָנְבִי תָמֹוח תֵאְו תֿג תמֹוֲחיתֶא ץפיו םיִּתׁשְלְּפַּב
 םיִהלֲאָה ּוהָרָזעַװ :'םיִתְׁשִלְפַבּו ידהְׁשִאְּב םיִרָע" הָנְבִיַו דוְָׁשַא
 נתי :םיִנּועְּמַהו ילַעָּבדריִנְּב םיִבָשיַה *םייִבְרעָהְלַעְו םיִּתְשַלְּפדלַע
 קיִזַחַה יִּכ םורְצַמ אוָבְלידע ומש ו ּוהָיּועְל הָחְנִמ םיִנומַעָה
 -לַעְו הָנְפַה רעש-לע םֶשּריִּב םיִלְָנִמ ּוהיּנע ןֵבופ :הָלְעַמְל"רַ
 בתיו רָּבְדּמַּב םיִלָנִמ ןְביני> :םֶקִַיו עוצקִמהדלע אְָגַה רעש
 םיִמָרְכְו םיִרְּכַא רוׁשיִמבּו הָלְּפָשַבּו ול הָיָה בֵריהָנְקִמ יֵּכ םִיֵּבַר תר
 ליח העל יהי ם  :הָיָה הָמְדַא "בתאי למְרּכבּו םיִרָהְּב
 יִלָאוָעְי ליְּב םֶתְּדִקִּפ רָפְסִמְּב רוגל אָבְצ יֵאָצֹו הָּמָחְלַמ יה הָׂשע
 רַּפְסִמ DS ְדְלַמַה יירׂשִמ ּוהיְנַנֲח"דִי לע רמוׁשַה ּהישעמּ רַפּוּסַה
 ליִח םֶדָידלַעְו :תואמ ששו םִיַפְלַא לוח ירוָּבְגָל תּובָאָה ישאְר

 הָמָחְלִמ ישוע תואמ שָמחְו םיִפְלא תעְבְׁשְו ףלֲא תאִמ שֶָש אָכְ
 אָבָעַהילָכְל ּוהָּיְַע םֶהָל ןְכיוי+ :ביֹואָה"לַע ךְלָפל רעל לִיָח חֶכְּב
 ןשי :םיִעָלְק יֵגְבַאָלּו תוְתְשקּו תוניִרְׁשְו םיִעָבּוכְו םיִחָמְרּ יִנְְמ
 תֹונּפַה-לַעְו םיִלָּדְנּמַה-לע תויָהְל בשוח תֶבָשַחַמ תונבשח םֶלָשּוְריִּב

 איִלְפַהיִּכ קוחְרְמְלדע ומָש אָצַיַנ תֹלדְג םיִנָבַאָבּו םיצַחַּב אריל
 תיִחְׁשַהְלרַע ובל ּהָבָּג ּותָקזָחְכּו5 :קְזֲחייִּכ דע רֵנְעַהְל
 חְּבְומְלע ריִטְקַהְל הוהְי לָביֵה-לֶא אביו ויָהלֲא הָוהיְּב לַעָמִינ
 םיָנֹומָׁש הוהיִלםיִנֵהְכ ֹוֲּעְו ןקכה ּוהָיְרזע ויָרֲחֲא אכיניז :תֶרְׂטְקַה

 Cp 26, 12R 142: רוע | 2 69 2R 14,22 תַליא | 3 0 28 15,2 הָיְלָכְי
nonn MSSתאריב; 1 6  lexelia (6° Xahia?) | 5 * mit MSSא הָיְליִכְי 6%  

 6438 תַאְדיִּב | * 6 הוהי | 6% 6% 'ַא רע |? 4טפ | 7 * א םִיַב- ס
 םיִב-- | ל 6 חו ד% ;mérpoc 9* in Turbaal 1? '3ב"רטּב | < 5MSS ע םיִנּוּמעֶהְ;

sed11 5 8 6 684 ישע,  || M(e)wvaioug, cf ad I 4,41 | 8 6 oi M(e)waiot6  
karagkeunסוטס6אסט | 15 6  cf 23,1* | % 6 rod13 | ל א 'ועי 06ע "עי | <  cf 

(crrp?). 
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 הינע לאל ול ּורָמאו ְךֶלֶמַה ּוהָיועלע ּודְמַעַופ ::לְָח"יַנְּב
 ןמ אֵצ ריִטְקַהְל םיִשּנְקְמַה ןֵרֲהֲאיגְּ | םיִנֲהַַל ִּ ההיל רימה
 ּוהיְנע ףעֶזיּופ :םיִהלֲא הָיהְיַמ דֹוְבָכְל ףלדאלו ָתְלָעִמ יּכ שּדְקַמַה
 וּהְצָמְב הָּתְרְז תעַרָצַהְ םינֲהְכַה"םע וָפְעַזְבּ יריִטקהְל תֶרָטְקִמ יב
 ּוהירזע ויל פיפ :תֶרטְקַה ַבְזמִ לעמ הוהְי תיִבָּביִנַהְּכַה יִנָפְל
 םֵׁשִמ ּוהְלַהְִיִ וחְצְמְּב עֶרֹצִמ אּוָההּנַהְ םיִגְַּכַה-לֶכְ שארָה ןהכ
 עס ih הינע הגמ :הוהי ֹונִנ יִ תא ףחדג אּוה"םנְו

 נג תי א םע"תֶא פוש לה תיכזלע ל נב םֶתוו
 :איִבָנַה ץֹומָאְְבי והיעשו בֶתָּכ םיִנֹרֲחַאָהְו םיִנשאַרֶה ּוהיְּנַע
 הָרּובְּקַה הָדׂשְּב ףיִתבֲא-ע ותא ּורְּבְקִיו ויִתֹבֲא-םע הנע בַכְׁשיו
 פ | ויּתְחַּת ֹונְּב םתֹוי למ אּוה עֶרֹוצָמ ּוְרְמָא יּכ םיִלָמ רֶׁשֲא

 הָנָש הָרְׂשֲעיׁשְׁשְו ּוכָלָמְּב םֶתּוי הָנָׁש ׁשֵמֲחְו םיִרָשְעְּבי 7
 יִגיעְּב רֶׁשְיַה שעיני :קוְצזתַּכ הָשּורְי ומֲא םֶׁשְו םֶכְשּוריִּב למ
 דֹועְו הָוהְי לָכיֵה-לֶא אָב"אְל קר ויִבָא ּוהָיְּע הָׂשְעירָׁשֲא לָבְּכ הוה
 תַמֹוחְבּו ןּיְלָעֶה הָנהְירתיִּב רעש-תֶא הָנְּב אּוה: :םיִתיֵחְׁשַמ םַעָה
 תֹנְריִּב הָנָּבי םיִשרָחְב הָדּוהְי רַהְּב הָנָּב םיִרָעְו+ :בֶר הָנְּב לָּפָעָה

 ול-ונְתו היל קיה ןומעדינְּב "למ םָחְלְ אוהיו :םיִלּדְגַּ 5

 םירפ םיִפְלֲא תֶרָׂשֲעְו ףָסָכרַּכְכ הֶאַמ 'איֵהַה הָנׁשּב ןוֿפעינְב
 הָנְׁשִבּו  ןֹומַע יִנְּב ול ּוביִשַה תאז םיִפְלַא תֶרָשע םיִרֹועְׂשּו םיִטְח

 הָוהְי נפל ויִפְרִד ןיִכַה יִּב םֶתּוי קזחְתְיַוי :תיִׁשלְׁשַהְו תיִנָשַה
 םיִבּותְּכ םָּנַה וויָכְרְדּו ויָתֹמֲחְלַמ-לָכְו םֶתַוי יֵרְבּד רֶתָיְוז | :יָהלֲא
 הָיָה הָנָש שָמָחְו םיִרָשָעְְָּב* :הָדּוהיְו לֵאָרְׂשִי יִכְלַמ רַפס"לע
 ויָתבַא-םע םֶתוי בָּכשיַפ :םֶלָשּוריִּב למ הָנַש הרְׂשֲע-ׁשְׁו וכְלָמְב

 ס = :ויָָחּת ּונְּב זָחֶא למי דד רְֶּב ותא רָב
 ְךַלָמ הָנָש הָרׂשֶע"ׁשְׂשְו וכְלְמְּב זָחֶא הָנָׁש יםיִרְשָעְְּבי 8
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 יָכְרדְּב לי :ויָבָא דיִנְדְּכ יהוה יגיִעְּב רֶׁשְיַה הֶׂשֲעדאָלְו םִלְׁשּוריִּב
 -ןֶב אָיגְּב ריִטְקַה אּוָהְו :םיִלָעְּבְל הֶׂשֲע תוְכָסַמ םגְו לֵאָרְׂשִי יִכְלַמ
 יִנָּפְמ הֶנהְי שיָרה שא םיּוגַה תובעת שָאְּב ֹלינְביתֶא ירעָביַו םָּנִה

 ץעילּכ תַחַתְו תֶעְבְּנַה-לעְו תומְּבּב רטקיו חבזיו* לֶאָרְשִי יגְּב
 ּונָּמִמ ּוָבְׁשַו ובדוכיו םֶרא ְּךֶלָמ דָיְּב ֹויָהלֲא הָוהְי ּוהנְתַופ :ןנער
 ֹוּבְּדִיו ןתִ לֵאָרְׂשִ למדי םַנְו קְׂשַמרּ ּואיביו הָלּודְנ הָיְבְש
 םיִרָשַעְו הֶאַמ הָדּוהיִּב ּוהָיְלַמרְְּ חקפ נרהיו ס :הָלודְ הָּכַמ
 ס :םָתֹובֲא יהא הָוהְידתֶא םֶבְזְעְּב לוָחינְב לָּכַה דָחֶא םווְּב ףלא
 םקיִרְזעתֶאְ למה והיׂשעמזתָא םיִרְפָא רובנו ירכְז נהול
 םָתיַחַאַמ לֵאָרְׂשִיהיִנְב ובָשיַול :ךלמה הֶגָשִמ הָבְלֶאתֶעְו תִיָּבַה דיִגְנ
 ואיביו םֶהְמ ּוזְָּב בָר לַלָׁש-םנו תֹוְֹבּו םיִנָּב םיִשְנ לא םיִתאַמ
 אָצִיִו ּומש רדע הוהיל איִבָנ הָיָה םׁשופ ס :ןֹורְמְׂשְל לְלׁשַה-תֶא

2. ..— 

 22 .. ₪ ול -יִהְלֶא הָוהְי תַמֲחַּב הָּגַה םֶהָל רַמאּיו ןוְּמְׂשְל אָּבַה אָבָצַה יֵנָפַל

 םִיִמְשל דע ףעֹוְּב םֶבדּוגְרהְּתַו םֶכְדָיַּב םֶנְתְנ הָדּוהְי-לַע םֶכיֵתֹובֲא

 םיִדָבְעְל ׁשָּבכל םיוָמָא םָתַא עו הָּוהינְּב הָתַעְיי :עינַה
 :םֶכיֵהְלֲא הֹוהיִל תומָשַא םֶכָמַע םָּתַא"קר אָלַה םֶכָל תֹוִחָפְׁשִלְו
 ןורח יִּכ םֶכיִחַאְמ םֶתיִבש רֶׁשֲא היְבְׁשַה ּוביִשֶהְו ינּעֲמׁש הָּתַעְוי
 יוהירזע םיִרְפָאיְִב ישאָרְמ םיִשְנַא ןמקיוי* סם :םכילע הָוהְי-ּףַא
 ךָּ | *אָשְמַעַ שב ּוהָּיִקְזַחיְו תֹומלְׁשִמוְב היִכְרּב ןְנֶחֹוהְידְְב
 היְבְׁשַה-תֶא ּואיִבְתִדאְל םַהָל ּוָרמאיַו :אָבְצַהְְִמ םיִאְּבַה-לע "ילדח
 ונֲתאֹטַח-לע ףיסהל םיִרָמָא םָּתַא ּוניֵלֲע הָוהְ תַמְׁשַאְל ל יִּכ הָּנַה
 ס לֶאָרְׂשִילע ףָא ןֹורֲחְ ּנְל הָמְׁשַא .הָּבַריִּ ּונָתְמְׁשַא-לעֶו
 :לֲהקַה-לְכְו םיִרָשַה יִנְפִל הִָּּבַה"תֶאְו הָיְבְשַהתֶא .ץּולסה בע
 טָהימְרעְמְכְ היבְׁשִב וקיזחיו תומָשְב ּובָקנ"רְׁשֲא םיִׁשְנֲאָה ומקיוופ
 םּוכָסְיַו םּוקָשּיַו םּולְכַאְיו םּולָעְנַי םושנלה ללשההןמ שיבה
 לַצֶא םיִרָמִּתַהריִע דִחְרָי םּוָאיִבוו לׁשוכ- לכְל םיִרֹמֲחַּ םָלֲהני

 זחא למה חלָש איהה תַעְּבי5  פ  :ןרָמְשּובּׁשו םָהיֵחַא
 -וּבָשיַו הָדּוהיִב וכו ּואָּב םיָמּודַא דועְויז :ול רֶָעַל רּושא יִכְלַמלַע
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 1306 ב םימיה ירבד 2,8

 דתֶא ּודְכְּיַו הָדּוהיִל בְגָנַהְו הָלְפֶשַה יִרָעְּב וטָשַפ םיִּתְשְלְפּוי :יִבָש
 הָנֶמּתִדתֶאְו ָהיֶתֹונְבּו וָכוׂשתֶאְו תּורַדְּגַהתֶאְו ןולָּיִדתֶאְו שָמָש-תיִּב
 הָוהְי ַעיִנְכַהְיִּכיפ :םָש ּובָשַיַו ָהיֶתֹונְּבדתֶאְו וֶזְמִּג-תֶאְו ָהיֶתונְּב-תֶאְו
 לעַמ לועָמּו הֶדּוהְיַב ַעיִרְפַה יב לארשי"ךלמ זָחֶא רּוָבַעְּב הָדּוהְיזתֶא
 אֶל ול רציו רּושַא למ ירָסֶאְנְלַּפ יתנלְּת ריִלָע אבוגס :הֶוהיְּב
 םיִרָשַהְ למה תיִּבדתֶאְו הָוהְי תיִּבדתֶא ֹוָחֶא קחי :ּקְזַח
 ףסוינ ול רַצָה תַעְבּוי :ול הָרועְל אֶל רּוׁשֲא ּךְלֶמְל ןּתיו
 םיִּכַמַה לשמר יהלאל חֿבְזִו :זָחֶא ףלמה אּוה הָוהיִּב לוַעָמְל
 ַחָּבזַא םֶהָל םַתא םיִרְזְעַמ םַה םרֵאופְלַמ י יֵהלֲא יִּכ רָמאיַו וב
 יִלּכתֶא זחא ףסאינ :לֵאְרְִׂיהלְכלּו ולישְבַהְל ולדּוָה םהְו יִנּורַדְעִיַו

 תָֹתְַּ"תֶא רֶגְו 'םיִהלָאָהְתיב לֶּיתֶא ץצקוו םיִהלֲאָהיתיב
 ריִעָו ריִע"לֶבְבּו5 :םָלְׁשּוריִּב הָנַּפ"לְכְּב תוָחְּבְזִמ ול ׂשעָיַו הָוהְיתיִּ
 יהא הָוהְיתֶא סַעְכִיַנ םיִרָחַא .םיִהלאַל רטקל תֹומְב הֶׂשָע הדוהיל
 םָּנַה םיִנֹורֲחֲאָהְו םיִנְׂשאָרְה ויָכרּד"לְכְו ויָרָבְּד רֶתָיְו5 :ויָתֹבֲא

 ויֹבֲא-םע זֶחֶא בּכְׁשִ*ז :לְֶָׂשִו הָדּהְי יכלַמ רַפסילֲע םיִבּותָּ
 לֶאָרְׂשִי יל יֵרְבְקִל ּוהּואיִבַה אָל יִּב םַלׁשּריִּב ריִעְבי ּוהָרְּבקיו
 ספ | :ויּתְחַּת ֹוגְב ּוהָיְקְזְחִי ךְלִמיו

 הֶנָש עַשָתְו םיִרָשַעְו הָנָש ׁשֵמֲחְו םיִרָשָעְּ למ ּוהיְקְזַחְי 9
 יִניִעְּב רֶׁשָיַה שעינ* ּוהָיְרַכְז"תַּב היבא ומא םֵׁשְו םֶלָשּוְריִּב ָךלָמ

 הָנושאָרֶה הָנָשב אה ויִבָא יָד הָשָערָשַא לָכָכ הוה
 אבו :םקָּוחְוו הָוהְוְדתִיְּב תותְלִּנתֶא חַתָּפ ןושארֶה ׁשדָחַּב רכְלֶמְל
 םֶהָל רמו תָרְזִמַה בֹותְרל םָּתְסֲאַו םֶיוְלַהדתֶאְו םיִנָהְּכַהתֶא
 םֶכיֵתְבַא יִהלֲא הָוהְי תיּבדתֶא ּושְּקְו ּוׁשְּדִקִתִה הָּתע םִילֵה יִנֲּעמׁש
 יִניִעָּב עֶרָה ּושָעְו ּוניֵּתֹבֲא ּוְלְעָמיִּכ5 ׁשְדָּקַהְוִמ הָּדְנַה"תֶא ּואיִצוהו
 םָגל :ףָרֹעּונְּתַו הָוהְי ןְכְׁשִמִמ םֶהיֵנְפ ובָפִיַו ּוהָבְזִעַו וניֵהלֲא-הזהְ
 הל ּוריִטְקַה אל תר תּורַּנַה"תֶא ּבַכיו םֶלּואַה תותְלַּד ּורְגְס
 הָרּוהְילַע הָוהְי ףצק  יִהְיַו* :לאָרָשי יהלאל שרב ףלעה- אל
 :םֶכיִניִעְּב םיִאר םָּתַא רָשַאּכ הֶקרשלו המשל *הָעְוזְל םנָּתיַ םֶלָשּוריַו
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  168 II 1307א 00 29,9-5

 "לע יִבָשּב ּוניִשְנְו ּוגיֵתֹונבּו ּניַנְּו בֶרָחָּב ניָתֹובֲא לְפָג הָגַהְו
 בָׁשְיְו לֵאָרְשִ יֵהלֲא הָוהיל תיִרָּב תוָרְכְל יִבָבְליֶע ת הָּתַעיפ :יתאְז

 דָמעל הֶּוהְי רַחָּב סֶכְבִדיִּכ וְלָשִּת לֶא הָּתַע יִנָבִיי :וּפַא ןיָרֲח
 םִיְוְלַה ומקיני* ם םיִרָטְקַמּו םיִתְרָׁשִמ ול תוְיָהְלְ ותְרַשֶל ֹויָנְפָל
 יִרָרְס יגְּבְַמּ יִתָהָקַה יִגְּבְִמ "ּוהָיְרזעְְְּב לָאז יֵשָמעָּב תַחָמ
 הָמְז"וְּב יהָאזי יּגְׁשְרגַהַמּו לֶאללַהְי"ןָּ יוהירזענ יִּדְבַעְדןְּב שיק
 ףֵסֶא יִנְּבְִמּו ילאועיו יִרָמׁש ןָפְציִלֶא יֵנְּבִמּווג :חֶאויִרַּב "דעו
 יִנְּב-ןַמּו יִעָמשְו ילָאותְי ןָמיַה יִנְּבְדְוִמּוי<  :ּוהְיְנִּתַמּו 'ּוהָיְרַכְ
 ואביו ּושְּקְתִיַ םֶהיִחַאדתֶא ּוָפְסַאַופ :לֶאיִּזָעְו הָיֲעַמְׁש ןּותּודְי
 םיִנֲהְַ ּואָבְיַו5 :הָוהְי תב רַהְטְ הָוהְי .יַרְבְדְּ .ֶּלֶמַהדתוָעַמְ
 ּואצִמ רשא הֵאָמַטַהלְּכ תֶא ּואיִצַנ רַהטְל הָוהְיתִיַב הָמְָנְפַל
 ןורדק-לחנל איִצוהל סולה ולְּבק הָוהְי תיִּב רַצֲחַל הָוהְי לָכיִהְּב

 שֶרֹחַל הָנומָש םּיבּו שקל ןושארָה יׁשרֲחל נאבי ולח :הָצּוח
 'השש סויִבּו הגומש םיִמָיְל הָוהְיתִיּבתֶא ּושּדקִיַו הָוהְי 'םֶלּואָל ּואָּב
 למה ּוהיְקְִח"לא הָמיִנְפ ּואוָבְיַי* ם :לָּכ ןושארֶה ׁשֶדָחַל רׂשָע
 ויָלָּכ"לַּב-תֶאְו הָלּועָה חַּבְזִמדתֶא הָוהְי תיִּבְִלָּכ-תֶא ּונְרַהָט ּורְמאּיַו

 הינה רש םיִלַּהלכ תֶאְפ :ולּכרלכיתאְו תָכְרְעמה ןְֵלׁש-תֶאְ
 הבז יֵגְפִל םֶנַהְו ּונָשָבְקַהְו ּונְכַה ּולְעַמְּב ותּוכְלַמְּב זָחֶא ךָלָסַה
 ליו ריִעָה ירש תֶא ףסַאְיַו ּךָלמַה ּוהָיְקְִחִי םּכׁשופ ם :הָוהְי
 הָעְבַׁש םיִשָבְכּו הָעְבַׁש םיִליִאָו הָעָבְׁשםיִרְפ ּואיָבָיו=ו :הָיהְי תיּב
 הָלּוהְי"לַעְו ׁשֶּדְקִּמַה"לַעְו הָכָלְמַּמַה-לע תאָּטַחְל הָעָבְׁש םיִזְע יִריִפָצּו
 ּוטחָשיו:> :הָוהְי חּבזָמ-לע תֹולֲעַהְל םיִֵהְּכַה ןרָהֶא נבל רמו
 םיִלֵאָה ּוטֲחְׁשִיו הָחּבְזַמַה וקו םֶּרַה"ִתֶא םיִנָהְּפַה לק רֶקְּבַה
 :הָחַּבזִמַה םָּנַה ָקְרְזו םיִׂשָבְּכַה ּוטֲחְׁשַו הָחַּבזַפַה םֶּרַה וקרזינ
 םַהיִדִי ּוכְמְסיַו לָהְַהְ מַה ןנָפִל תאָּטחַה יריִעָשְתֶא ושינו
 -לע רּפכְל הָחַּבְזִּמַה םֶמְּדתֶא ּוָפַטַחְיַו םיִנֲהְּכַה םוטָתְׁשיניּ :םָהיֵלֲע
 דַמעיו :תאַּטַחַהְו הָלּועְה למה רַמָא לַארְׂשִיהלְכְל יִּכ לֵאָרׂשִילְּכ

9 *1MS 65* ,--םֶכָי sic 64 per tot vg || °° 6 conj 6 10; 6+ va 
 זז >6 || 12 * 65% ּגהְיְרַכְז) | ל 65 םגגמ ||  atrdv (PA +8 kai vov éorwv)ססא

A וטגגמג || > GF ₪0ושפס || 5 6 kai [Jw(ajdav (31,15 Obou) | * 64 יִנְב הָלֶא | 
 | א לֵאּועיִו 069 "יעיו | ל 65 ּוהָיִרַוַע | ז4 * א 'וחי 60 "ָחִי |? 60 "די * 13
17 °° 67 pig rod 66ןגמצ (6 false rpitn) | 8ל 61 ב 7 | 6F rpiokoidexdrn 
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 1308 ב םימיה ירבד 30,8—29,26

 דיִוָּד תַוָצְמְּב תֹורֹנַכְבּו םיִלָבְנִּב םִיַּתְלִעָמְּב הוהְי תיִּב םיִוְלַהדתֶא
 :ויִאיִבְנ ךִיְּב הָנֶצַמַה הָוהְידדָיְב יִּכ איִבָּנַה ןֶחְנו מַה החי דְגְו
 רמאינז ם- :תורְְצחּב םיִנָהְכהְ דיִוָד יִלְכַּב םִיולַה ודמע
 הָוהְייריִׁש לָתַה הָלּועָה לֵחַה תַעְבּו תבומַהְל הָלֹעָה תולעהל ּוהיְקְזִח
 םיִוֲחַּתְׁשִמ טהְקַהלֶכְ* :לֶאְרשי למ יוד יֵלְּכ ידלַעד תורָצְצַחַהְ
 תלכו :הְלֹעֶה תּולְכל רע לכה םיִרֹצִַחַמ תורְְַחִהְ רֶרּושִמ ריִשַהְו
 היקְַחְי ראי חשו וָתֲא םיִאָצְמְּהלָכְו ךְלּה וכ תולעהל
 ּולְלַהיְו הזחה ףַסֶאְו דיִָד יִרְבְּב הוהיִל לַלַהְל םיולל םירָשַהְו למה
 הָּתִע רַמאיַו ּוהָיְקְזִחְי ןעיני* ם :ּוֲחַּתְׁשִו ודיג הָחְמׂשְל"רַע
 ּאיִבּיִנ הָנהְי תיל תודּותְו םיִחְבָז ּואיֵבָהְו ושָּג הָוהיִל םֶכְדְי םֶתאַלִמ
 ּהָלַעָה רַפְסַמ יהיו :תולע בל .ביִדְנלֶכְו תודותו םיִחְבֶז לֶהָקַה
 הלל םִיָתאָמ םיִשְבַּכ הֶאַמ םיִליִא םיִעְבַׁש רֶקְּב לֶהָּקַה ּואיִבַהרַׁשַא
 :םיפְלֲא תשְלְׁש ןאָצְו תֹואַמ שש ּרקַּב םישְדְקַהְו :הלשלל הוה
 םּוקּזַחיו תוְלעָהדלָּבתֶא טיִשָפַהְ ולְכִי אלו מל יָה םיִנָהָּכַה קר
 םיולה יִּכ םיִנָהְכַה ּוׁשְדקִתִי-דעְ כאָלמַה תֹולְכידַע םיִולַה םֶהיֵחַא
 םיִמָלׁשַה יבלֲחַּב ברל הָלֹע-םגְו5 :םיִנֲהְכַהַמ "שְּקתַהְל בכל יֵרְׁשְי
 -לָכְו ּוהָיְקְזִחִי חמש :הָוהְידתִיַּב תדובע ןָּכִּתַו הָלֹעְל םיִכְסָּנַבּ
 פ  ּורָבְּדַה הָיָה םָאְתְּפְּ יִּ םעֶל םיִהלֲאָה ןיִכַהַה לע םַעָה
 -לע בַתָּכ תֹורְנֲאסנְו הָלּוהיו .לַאְרָשְדלָּבדלע ּוהיקֶזִחִי חֶלָשיוי 30
 היהיִל חַסַּפ תושעל םֶלשּוריּ .הָוהיהתיבל אוְבְל הָשַנְמּו םִיִרְפֲא
 תושעל םֶלשּוריִּ להְקהדלכו וירש למה ץעּויַו> :לֶאָרְׂשִי יהא

 יִנֲהְַה יִּכ איָהַה תעְּב ותשעל ילְְי אל יי :נשַה שָרַַּב חַסָּפַה
 יגיִעְּב רָבְּדַה רשי ּ:םֶלָשּוְיִל ּופְסֲאְג"אְל םַעָהְו יּדַמְל ׁשְּדקִתִהדאְל
 לֶאְרָשְילְכְּב לֹוָק ריִבֲעַהְל רֿבָד ּודימעוצ we יִניֵעְבּו ךְלַמה

 למה דָיִמ תודגאְּב םיִצְרַה גכלינ* = = :בותכַּכ ושַע בֶרל אל יכ
 ּובּוש לאש יִנּב רֶמאָל 6 יתְוְַמְכּ הָדּוהיִ לארי ויִנָשְ

es nes 
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30,9—24 CHRONICA II 1309 

 רֶׁשֲא וׁשְְּקַמִל ּואָבּו הוהיִל יִדייּונְת םֶכיֵתֹוְבֲאּכ םֵבָּפְָע ּוׁשְקַּת"לַא
 :וּפַא ןֹוָרֲח םָּכִמ 'בָשָיְו םֶכיֵהְלֲא הָוהְידתֶא ֹודְבעְו םֶנֹועְל שיִּדְקַה
 םֶהיִבּוש יִגְפִל םימחרל םֶכיִנְבּו םֶכיֵחַא הוהְי-לַע םֶפְבּושְב יב
 םיִנָּפ ריִסידאְלְו םָכיֵהְלֲא הָוהְי םּחַרְו ןנַחיְּכ תאּוַה ץֶראְ בשלו
 ריִעְלּו ריִעַמ א םיִצְרַה snc a ס as ּובּוׁשְּתםָא מ

 תו תולעל - ב = תתל :םיגלאה די ּהתיה יהּוהיִּב גי
 תֹושעל בְרְדסע םלָשּורְי ּופְסָאנ :הָוהְי רַב םיִרָשַהְ למה
 -תֶא ּוריִסָּינ ּומָקיניּצ :דֶאָמ ברל לֵהָק יִנָשַה שֶרְחַּב תוָצַמַה גַחדתֶא
 לַחְנל וכיִלׁש ּוריִסַה ו תֶאְו םֶלָשּוריִּ רָשַא תוחּבזִמה

 םיְִָּכַהְ ינשה שדָל רַשָע הָעְבְראְּב ספה טי :ןורדק
 -לע ודמי :הָוהְי תב תֹולע ואיי דקת ּומְָכִנ םִיָלַהְו
 -תֶא םיָקְרְז יםיִנֲהְּכַה םיָהלֲאָה"ׁשיִא הׁשֹמ תֶרֹותְּכ םֶמָפְשִמְּכ םֶדָמְע
 םוְלַהְו ּושַקְתַהאְל רשא לֶהּקִּב תֶּבריכיז :ְיוְלַה ימי םּוַה
 תיִּבְרַמ יִּכי :הָנהיל ׁשיִּדָקַהְל רֹוּהָט אָל לכל םיִחָסְּפַה תַמיִחְׁש-לע
 לְכֲאיּכ ּורָמַטַה אל ןּולְבְזו רָבׁשְשִי הָׁשֹנְמּו םִיֹלְפֲאמ תב םָעֶה
 הָוהְי רמאל םָהיֵלֲע ּוהיִקְזִחִי ללַפְתְה ' יִּכ בּותָּכַכ אָלְּב חַסָּפַהתֶא
 יֵהלֲא הָוהְי וםיִהְלָאָה שרדל ןיִכַה ֹובְבְל לָבּופ :רעְּב רַפכְי בֹוּטַה
 ּוהיְקְזִחִי- -לֶא הָוהְי עמוס ס :שָרְקַה תַרָהַטְּ אלְ ויָתֹובֲא
 םֶלָשּוְריִּב םיִאֹצָמַּנַה לֵאָרְׂש-ינב es :םָעָהתֶא אָּפְרִַ
 וםֹוי יהָוהיִל םיִלְלַהְמּו הָלּודְנ הָחְמְשּב םיִמָי תַעָבְש תוָצַמַה גחתֶא
 בל :לַע ּוהְְקְזִחְ רֵּבַדינ-> :הָוהיל זֶע יִלָבְּב םיִנַהְכַהְ םיולה םוְּב
 תֶעְבש ge ּולְכאיַו הוה בוט "לש םיִיִָּשמַה קל

 םיִמָ תעֶבֵׁש ושי םיִרֲחֲא םיִמ תעָבְש :A להק הל וצעָניו
 תַעְבְשְו םיִרּפ פלא להקל םיִרה הֶרּוהְַלַמ יהיקזח יּב4 :הָחּמְש

 םיִפְלא תֶרָשע ןאָּצְ ףֶלֶא םיִרְפ לָהְקל מירה םיִרָשְַו ןאצ םיִּפְלַ
 8° 6 (d6rav | * 6 OWI | 12 °° >65% | 5 65% הוהי || < קו M55 68 'דָּכ |
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 1310 ב םימיה ירבד 31,12—30,25

 םִיָלְהְו םיִנֲהְכַהְי הָדּוהְי לָהְק"לּכּוָחָמׂשִיני :בֶרָל םיִנָהְכ ושרתי
 םיִבָשייַהְו לֵאָרְשִי ץֶרָאַמ םיִאָּבַה םירגהְו לֶאָרְׂשִיִמ םיִאְּבַה לֵהָקַה"לְ
 ריִוְּד"ןְב הָמלָש יִמיִמ יִּכ םֶלָשּוְריִּב הָלֹודְנ הָחָמַׂש יִהְּתַו< :הָדּוהיִּב
 םיִולה םיִנֲהְכַה ומקיול? ם וםָלְׁשוִריִּב תאֹזְכיאְל לֵאָרְׂשִי ְךלַמ
 ֹוׁשְדָק ןועמל םֶתָלַּפְת אֹוְבְּתַו םֶלּוקְּב עַמְׁשִו םָעָהִד תֶא ּוָכְרְב
 פס  :םִיִמָׁשִל

 הָדּוהְי יָרְעְל םיִאְצְמִּנַה לֵאָרְׂשִלָכ ּואָצָי תאוילכ תָלַכָּוז 1
 תֹוחְּבְזמַה-תֶאְו תֹומָּבַה"תֶא ּוצְּתניו םיִרְׁשֲאָה ּועְּדנִיו תֹובֲצַמַה ורְּבַׁשיו
 ינְבלְּכ ּובושינ הֶלַכְלְזרע הָשְנָמּו םיְרְפֶאְבּו ןַמְנְבּו הָדּוהְי"לָּכַמ
 תֹוָקְלְחַמ"תֶא ּוהיִקְזַחי דמַעינ>* ם :םהירעל ותָזִחַאל שיא לֵאָרׂשִי
 םיוללו םיִנֲהְכִל ּותְרְבַע יִפְּכושיִא םתּוקְלחַמ"לע ולה םיִנָהָּכַה
 :הָוהְי יתֹונֲחַמ ירעׁשְּב יללַהְּ .תודהלו' יתַרָׁשְל םיִמלׁשלְו .הָלעל

 תולה בֶרָעָהְו רֶקְבַה תולעל תולעל ֹוׁשּוכְר"ְוִמ מַה תָנֶמּופ ם

 על רֶמאָיִני :הָוהְי תֶרֹותְּב בּותְכַּכ םיִדעֹוִמלְו םיִשְדחלְו תְחְבַשל
 תֶרותְּב ּוקזְחְי ןעמל םִיְְלַהְו םיִנֲהְכַה תֶנְמ תַתְל םלֶשּוְרָי יִבְׁשֹוְל
 רֶהְְְו שורית ןנָר תישאר לֵאָרְׂשִייִגְב ָּּבְַה רֶבָּרַה ץֶֿפַכְ :הָיהְ
 לֵאָרְׂשִי יגְבּו ּואיִבַה בֶלָל לָּכַה רׂשְעַמּו הָדָׂש תֶאּובְּת לָכְו ׁשֹבְּ
 רַשְעַמּו ןאצְו רֶקְּב רָשָעַמ 'םַה-םנ הָדּוהְי יִרָעִּב 'םיִבָשְּיַה הֶדּוהיְו
 :תּומרְע תומרע ּונְּתִיִו ּואיִבַה םֶהיִהְלַ הָוהיל םיִשְַקְמַה יםיִׁשָדַ

 ל יעיִבָשַה שֶדְַב דֹוסִיְל תומְרַעָה ולתה יִשְלָשַה שֶדחְּב ם

 תֶא ֹוכְָביְו תומְרעָהתֶא ּואְרי םיִרָשַהְ ּוהָיקזחְי ואבו
 םִיְלַהְו םִגֲהְכַהלַע ּוהָיְקְזִחְי שֶרְינ) ס :לֶאְרְשְו וִמַע תֶאְו הָוהְ
 רֶמאיַנ יקָחָצ תיֵבָל שאְרֶה ןהכה הָיְרזֲע רילא רָמאָיִניי :תֹוָמְרעֶה"לַע
 יִּכ בורֶל-דע ֹרתֹוהְו ַעּוָבְׂשְו לוכָא הוהְי-תיֵב 'איִבָל הָמּורְּתַה לַתָהַמ

 ּוהָיקְזִחִירָמאויי ם :הֶּנַה ןומָהָה-תֶא רָתּוגַהְוּוטע-תֶאְךרַּב הָוהְ
 רֵׁשְעמִהְו הָמּורְּתַה-תֶא ּואיִביוי :ּוניכְיַו הָוהְי תיבְּב תֹוָכָׁשִל ןִכָהְל
 ּוהיִחֶא יעְמׁשְו יולה יּהָיְננוְכ ריִנָנ םָהיֵלֲעַו הָגּומֲאּב יםיִשָרקָהְ
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 ילֶאיִלֶאְו ָבֶזויְ תמיר לֶאהַָשַעְו תַחַּנְו ּוהָיְזזַעֹו לַאיִחיְוינ :הָנְׁשִמ
 ּרקּפְמְּב ויִחֶא יִעָמָשְו ֿגהננוְכ ְךִיִמ םיִדיִקְּפ ּוהָיְנְבּו תַחַמּו ּוהיְכַמְסִיְו

 ללה הניב ארוקו + :םיִהלֲאָה"תיּב דינג ּוהָיְרוע ֶָלַמַה ּוהיקְזַחי
 יִשְדְקְו הָוהְי תָמּורְּת תַתָל םיִהלֲאָה תָּבִדִנ לע הָחְרְֶזִמל רעושה
 והָיְנַכְשּוהְיִרַמַא רהָיעַמְׁשּו עשו ןמיְנַמ רע ודיילַעְו 5 :םיִׁשדָּקַה
 :ןָמקּכ לרָנַּכ תּוקְלְחַמְּב םֶהיִחַאל תֶתָל הָנּומָאְּב םיִנֵהְּכַה "יכֲעְּ
 אָבַהְלֶכָל הָלְעַמְלּו םיִנָש שּולָש ןּבִמ םיִרְְזל יִםָשָחְיְתַה דַבְלִמי
 :'םֶהיִתוקְלְחַמְּכ םָתֹורָמְׁשַמְב םָתְרובעל וָמֹויְּב םּוְירַבְדְל הָנהְיְדתיִבְל

 ןֶּבִמ יםִוְלַהְו םָהיִתוְבַא תיֵבָל םיִנַהְּכַה שָחְיְתַה *תֶאְווז
 שָחְיְתַהְלִפ מיקל -ַהיִתוְרְמְשִמְּ .הָלעַמלּו הָנָש םיִרְׂשֲע

 -לָכְּב םָהיֵרֲע ׁשרְגמ ישב סיכה ןח לבי :שֶדקׁשְדְ
 םיִנֲהְּכַּב לֶכָזלָכְָל תֹוֹנָמ תֶתְל תומָשַּב ּובָּקִנ רָשַא םיִשְנַא ריִעָו ריִע
 הָדְוהְיְלֶכְּ יקי תַאְזִּכ ׂשַעַיו> יול טֶחְּתָהלכלּו

 ויָהלאל שרל הוְצַמַבּו הָרותַב "םיהְלֶאָהתיּב תובע לַחַהְרֶשַא

 פ ילו הָשָע בְבְלילכּ
 רּוָשַא-ְּדְלַמ ביִרָחְנִפ אָּב הָלֶאָה תַמָאָהְו םיִרָבְּרַ יִרחַאו 2

 :ויָלֲא םַעְקְבְל רַמאָּיַו תֹורְצְּבַה םיִרְעָה-לע ןַחיַו הָּדּוהיִב אָביַו
 ץַעְיַּ :םלָשּורידלַע הָמָתְלַמל ויָנָפּו ביִרַחְנַס אָביִּכ ּוהָיקְזִחְי אָ

 ריעל ץיִתַמ רש .תּוניעָה ימימתֶא םותְסל ונבנו רָשע
 לַתָּנַה-תֶאְו תונָיָעַמַהילָּכ-תֶא ּומְּתְסִיַו בֶר"סַע וצָבְקִיַנ< :ּוהָרָועיַ
 אצה רּושַא יכלמ אובו הָמל רָמאָל יערֲאָהידֹותְּב ףטושָה
 -לָעי ליו הָצּורּפַה הַמּוחַה"לְכזתֶא ו ןְבינ קֹּוַחְתיופ :יםיִּבַר םִיַמ

 דד ריִע אִלָמַהתֶא קַח תֶרְמַא 'הָמֹוחֲה הָצּהְלְו יתֹולְְנַה
 םָצְּבִקִו םָעָה-לע תֹומָחְלַמ יִרָש ןָתַיו\ :םיִנְנָמּו בֶרָל חלש ׂשֲעיו

Ile)anmh | 5 6ל 65% <.  | ef Azarias6513ג ּוהיִנְעְו 9  nonn MSSX=13 *  
3MSSF= Vrs 1 | 5 620,125 | ל  Ayuav || 15 * cf12ל | 14 6”  cfויָנָבּו | %  + 

 יִעָמְשְו | 4 6932 דידלע | 16 %= 65 200010 ד (חוזטש%; (prps DI שיא
trsp ₪ 6 6 huc nO || >6 תאז | ל  MSS 'b3 |17*1cִתַהְּכ6) | ל קו ' 

MSSקַה ושדקי ₪6 6 | :ֵפ * 1215 ןַהּכַה | ל 5 ' prps18 3155 'ִתַה;  | gloss 
sing cf 28,16 | % 6 + kaiהד-- | סע 32, 4 * 6 יִמיַמ | ל 6 ריִעָה | 5 68  

karigxioy | 5 ** 9 תֹולְּדְנִמ ָהיֶלֲע |P1pr Th. 
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 ּוצְמָאְו ּוקזחל :רֹמאָל םֶבְבְללַע רָּבִדִינ ריעָה רעש בֹוחְרלֲא ויָלֵא
 זרֶשַא מה יִָפלמּ ומ למ יִנָּפִמ ּוּתַחַּתלַאְו וֵאְריִּתלַא

 -דלמ והקו רבע םעָה וכמו ניתח םחלהלג נועל
 הָמלְׁשּורי ' וידבע רושל ביִרֲחְנס חלש הו רַחָאפ ס ::הָדּוהְי
 -לַעְ הָדּוהְי דלמ ו ּוהָיְקְזחילַע מע תלַׁשְמַמ"לְכְ שיכלדלע אּוהְו

 רּושא למ ביִרְחְנס רַמָא הבי :רמאל לשוב רֶׁשֲא הָרּוהולּ
 והקו אָלַהיי :םֶלָשּוְריִּב רואְמְּב םיִבָשְיַו םיִחַטְּב םָּתַא הָמ"לַע

 ויָתֹומְּב-תֶא ריִסַה גהה אלה 5 :רּושַא דלמ ףַּמ וגלי
 דָחֶא חָּבְזִמ ינָפל רפאל םֶכָשּוריִלְו הָדּוהיִל רָמאיו ויָתחְּבְזְמתֶאְ
 יַתובָאְו יִנָא יתיִשָע הָמ ועדת אלה :ּוריִטְקמ וילו וֲחּתְׁשִּת

 םְֶתֶא צהל = לגו כ 2 מעת - ל רשא
 תאזָכ םֶכְתֶא תיִסִלַאְו ּוהָיְקְִח םֶכְתֶא אישנילא הָּתַעְו5 :יִדיִמ
 וָמַע ליִצַהְל הָכָלְמַמּו ייוָגלְּכ ּהולֶאילָּכ לכי אָלדיִּכ ול ּוניִמֲאַּת"לַאְ
 :ידָיִמ םֶבְתֶא 'ּוליענהאָל םֶכיִהְלֶא יִּכ ףא יַתּובַא דָּיִמּו יִדָיִמ
 םיִרָּפְסּויז :ֹוְְּבַע ּוהָיקְַחְי לַעְו םיִהלֲאָה הָיהְי"לֲע ויָדבעָּרְּבִּד דועְוי<
 וג יהלאּפ רמאל ויָלָע רֹמאָלְו לֶאָרְׂשִי יהלֶא הוהיִל ףָחְל יִבַתּכ
 והָיקְזִחִי יהלֲא ליֿפײאְל כ יֵדְיִמ םָמַע ּוליִצַהיאְל רֶׁשֲא תֹוצָרֲאָה
 רֶׁשֲא םלׁשּורְי םע-לע תילּוהְי לָנ"לוקְב ֹואָרְקיופ :יִרָיִמ מע
 -לֶא ּורְּבַדְוופ :ריִעָה"תֶא ָדָכְלַי ןעמְל םלהבלּו םָאָרל הָמֹוחַה-לַע
 ם | :םֶדָאָה ירי השעמ ץֶרֶאָה ימע יִהְלא לע .םֶלשּור יהא
 וקעזיו תאְזלַע אֹיָבָנַה ץוָמָאןְב ּוהנְעְׁשיִ ְךְלֶמַה ּוהָיקזֲחי לֵלָפְת>
 ריִנָנְו לת רּובגלַּכ דָחְכַיַו למ הָוהְי חַלשויי סם ::םִיָמָׁשַה
 תיּב אביו וצְרֲאָל םיִנָּפ תֶׁשֹבּב בָשִיַו רּושא ּךְלִמ הָנֲחַמְּב רַשְו
 דתֶא הָוהְי עשיו ::בֶרָחְב והלה םש ויָעָמ וַאיציִמּו ויֵטלֲא
 לכדו רִּׁשֲאדְלַמ ביִרֲחְנס ךיִמ םלׁשְר יבש ו תַאְ ּוהיקֶזַחִי
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 תֹונָדְנִמּו םָלָׁשּוָריִל הָוהיִל הָחְנִמ םיִאיִבָמ םִיִּבַרו* :ביִבָסִמ 'םַלַה ניו
 פ  :ןְכייַרֲחַאַמ םִיּוּגַה-לכ יִניִעָל אָשַּנִיַנ הָדּוהְי ָךְלָמ ּוהָיקְזִחיִל

 הוהְי-לֲא לֶלַּפְתִיִו תּומְל"ידע ּוהָיִקִחְי הָלֲח םַהָה םִיָמיַּב
 יכ ּוהָיקְזִחְי ביִשה יִלָע לּוָמְנְכיאָלְו5 :ול ןתְנ תֶפומּו ול 'רֶמאיַ
 ּוהָּיקְזַחִי עביר :םלשוריו הָדּוהְידלַעְ ףצק וילָע יָהְיַו .ּוָּבִל ּהַבְג
 יָמיְּב הוהְי ףצק םָהילֲ אבדאלְו םלָשּוְי יֵבְׁשויְו אּוה ובל בגב

 תוָרְּאְ רָאְמ הברה רובו רש ּהָיקִחל היי והקו
 ילְּכ לֶכְלּו םיִנְגְמְלּו םיִמְׂשְבַלְו הָרָקִי ןֶבֲאְלּו בָהֶזְלּו ףָכָ ול-הַָשַע
 הַמֲהְּב"לְכְל תּורֶאְ רָהְצִיְו ׁשֹוָריִתְו ןֵנְּ תַאּובְתל תנסו :הָּדִמִח
 בר רקבּו ןאָצ-הָקמּו ל הֶשִע םיִרָעְופ .ץתורואל םיִרָדֲעוי הָמַהְבּ
 -תֶא םַתְס ּוהיְקְזִחִי אּוהְו :דֶאְמ בר שּוְכְר םיהלֲא לַתְנ יִּכ
 דיִוָד ריעל 'הבְרעמהַטמְל יםֶרשייו ןוילעה ןוחינ ימיִמ אָצומ
 יםיִחְלָשְמַה לָבָב ירׂשויִציִלָמַּב ןֵכְוי :ּוהָשַעְמלֶכְּב ּוהָיְקְזִחְי הל
 תַעְַ ותוסנל םיִהֹלֲאָה ובְזע ץֶרֶפַב הָיָה רֶׁשֲא ּתַפֹוּמַה של ויל
 ןֹזֲחּב םיִמּותַּכ םָּנה ויָדסֲח_נ ּוהָיְקְזִחְי ירְבִּד רָתָיו> :וָבְבְּבדלָּכ
 בֵּכְׁשיו :לאָדְׂשְ הָדּוהי"יִכְלמ רפס-לע איִבָּנַה ץֹומָאדןְב ּוהָיְעַשי
 -ושע לובְכְו לוי יִרָבק הלעמב 5 ּוהְרְּבְקִיִו ויָתבֲאדםַע ּוהָיְקְַחְ
 :ויִּתְחַּת ֹונְב הָשַנִמ למי םלשּורי יבשיו הָדּוהְילָּ ותומָב ול

 שָמָחְו םיִׁשמֲַו ֹכלְמְב הֵׁשנְמ הָנָׁש הָרְׂשְע םיִתָשְרְבי 8
 םיוגה תֹובעוְתּכ הָוהְי יגיִעְּב עֶרָה שעיו* םָכְׁשּוריִּב למ הָנָש
 תומָּבַהתֶא ןְביו בָשיַוי :לֵאָרְׂשִי יִנָּב יִנְּפִמ הוהְי שיֶרוה רָשַא
 יתִורָשַא שעיו יםיִלעבל תֹוֲחְּבְוִמ םֶקיַנ ויָבָא ּוהָיְקְזִחִי 'ץֶּתַנ רֶׁשֲא
 תיִבָּב יִתֹוֲחְּבְזִמ הָנָבּוצ :םֶתא דָבַעְיַו םימשה אָבְצדלַכְל וחַּתְׁשי
 תֹוֲחַּבְזִמ ןְביו :לםלו יעל יִמׁש-הָיהִיֹ םֶלָשּוריִּב הָוהְי רַמָא רָשַא הָוהְי
 -תֶא ריִבַעַה אּוהְו :הָוהְיְדתיִּב תֹוָרְצַח יּתְשַּב םִימְׁשַה אָבצ"לְכַל
 ינעדיו בוא הָשַעְו 'ףשכְו שַחַנְו ןנֹועְו ימנה" ןֶב י יב ׁשֵאְּב "ויִנּב
 ילָמָּפַה לָסַפתֶא םָׂשְֹו :ֹוסיִעְכַהְל הָוהְי יֵניִעְּב עֶרָה תושעל הָּבְרַה

 22 *16 69 םֶהָל חַנִַו | 23 9 אָשְּניַ | 24 *> 2 20: | ל 1 ₪6 6
 רַתַעַיַו | 26 6 3D, sed cf 30 (eo guod.) | 28 lc' 9 םירדעל תוָרֶאו |
 30 * 0 םֵרְׁשיַו א םרשיינ | ל 3* הָמְרְזַמ | 31 * ft glo (ק Mss + ךֶלֶמ) |
 ל c GVZ םיִחָלְׁשִמַה | 32 1 6 608 לעו | Cp 33, 2 6% וּת"לָבְּכ 6% 'ות"לָּכַמ |
 3°2R213 רֵּבֲא | P2Rsing | 4 +1 ? 'ִּמַה || לל 2 4 "יִמש-תֶא םיִׂשָא |

 2R2:6*6 1נָּב | לל > 28 S>2R| || 7 * 28 217 הָרֵׁשֲאָה.
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 הֵמלְׁש-לֶאְו דיִוְדילֶא םיִהלֲא רמָא רֶׁשֲא םיִהלֲאָה תיִבְּב הָשָע רֶׁשֲא
 לֵאָרְׂשִ יִמְבָׁש כמ יִּתְרַתַּב רשא םלׁשוריִבּו הֶזַה תִיַַּּב ֹוֹנְב
 לֵאָרְִ לֵגְריתֶא יִּביִסֶהְל ףיסוא אָלְוֿ :לםוליעל יִמשתֶא םיִשֶא
 תושעל ֵּרְמְׁשִי-םֶא ו קר יםֶביִתְבַאל יתרמעֶה רֶׁשֲא הָמְדַאַה לעמ
 :יהשמדדִיְּב םיִטְּפָשָמַהְ | םיקְחַהְו הָרותַהילְָל םיִתיִנַצ רֶׁשֲא-לְכ תֶא
 םיגַהְִמ עֶר תושעל םֶלָשּורִי יבש הָדּוהְיתֶא הָשַנַמ עַתַיופ
 -לֶא הָוהְי רבו ס :לֵאָרְׂשִי ינְּב יִנָּפִמ הָוהְי דיֵמְׁשַה רָשַא
 אָבְצַה יִרָשְתֶא םֶיֵלֲע הוהְי אביוז :ּוביִׁשְקַה אלו ומַעדלֶא הָשַנִמ
 םִיַּתְׁשִחְנַּב הְרְסַאָיַנ םיִתוחב הָשנֶמְתֶא ולו רּושַא ּךְלָמל לָשא
 ענקי והלא הוה ינּפתֶא הָלֶח ול רַצָהְכְּו* = הָלָבּב הכיל

 אּוה הוה יכ הָשנמ עו | תוכלמל שי ּוהְבישיו ּותְנֲחִת
 הָבְרַעַמ דיוְד-ריעל ו הָנּוציִח הָמּוח הָנָּב ןלדירחאו + :םיִהלֲאָה
 מ ָהָהיִּבְניַו לתל בֵבָסְו םיִנְּדַה רעָשְב אֹובָלְו לַחּנַּב יל

 רַהּב הנ רֶׁשֲא ₪ הוה תיִּבִמ 'ממהתֶאְ רֶכָּגַה
 הָוהְי חּבְזמתֶא 6 :ריעל הָצּוח ףלשיו םֶלָשּוריִבּו הָיהְידתיִב
 הָוהְיתֶא .דובעל הָדּוהיִל במאי הָדֹותְו םיִמְלׁש יַחְבִז ויל חב
 :םֶהיֵהְלֲא הוהיל קָר תֹוָמְּבַּב םיִחְבְז םָעָה דע לָבָאל :לֵאָרְׂשִ יהא

 םיִרָּבִדְמַה םיזחה ירְבְדְ ויָהְלֶאלֶא וָתְלפְת ּהָשָנְמ יֵרְבְּ רֶתופ

 :לֵאָרְׂשִי יכל יָרְבְלע םָּנַה לָאָרׂשִי יִהלֲא הָוהְי םשְּב ויל
 הָנָּ רש תּוקְמַהו ֹולעַמּו ֹותאָּמַת"ִלָכְו ֹול"רָתְעַהְו וָתָלְפְתיִגפ

 ךלמינ תב והר .ויתבַאמע הָׁשנְמ בָָשי .ג'יןוח נד לע
 פ  :ֹויָּתְחַּת ֹוָנְּב ףןוָמָא

 ְךַלְמ םיִנָש םּתְשּו .כְלְמִּב ןֹומֲא הָנָׁש םִָּתְׁשּו םיִרְשָעְָּבי
 -לֶָכְלּו ויִבָא הָשַנֶמ הָשָע רֶׁשֲאַּכ הוהְי יִניֵעְּב עֶרָה שעיו= :םֶלָשּוְריִּב

 | רדיִנָהְל  9 (rover)םֶלּועְל | 8 5 2 21,8 6000\00(/6ו)  1 6 nonn MSSל 7

 ; 1 prb 48 | >> 2R aliterלכל  [ 6 2R 69 An) | > 16 28 Vrs Dn— || 4 2Rל
item in 93 || זז 3 וייַחְּב | 13 ** <% | 14 5 GB ard AiBog אטד6 [רשע (PA 

  Pk, vérov rod C), ¥ ad occidentem Gihon, 3 'b ‘BY | 16 8א. ע6ז0%;

 םיִזוח  16 IMS (6?)ן | 18/19 **<6 |19 ל  1 6 ca 25MSS Edd 64ןביו;
(cf 3); prps ויזזח || 20 * ins 6 6 jay | * 65% Auws, id postea. 
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 אָלְו :םֶדְבַעָינ ןֹומָא חְּבַז בָא הָׁשנְמ הֶׂשְע רֶׁשֲא םיִליִסְפַה
 הָּבְרַה ןֹומָא אּוָה יִּכ ויִבָא הָׁשֵנְמ עַנכַהְכ הָוהְי יִנְפְלִמ עֶנֶכָנ
 ץֶרָאָה"םע וכו :וְתיֵבְּב ּוהָתיִמְיו ויָדָבַע ויל ורָשקיו+ :הָמְשַא

 והָישאותֶא ץֶרָאָה-םע ּוכִלְמִיו ןוָמָא ךלפַה-לע םיִרְׁשְקַה"ִלְּכ תֶא
 פ  וויָּתְחַּת וָנָּב

 הָנָׁש ּתַחַאְו םיִשלְשּו ֹכְלָמְב והישאו םיִנָש הָנֹומְׁשְָּבי 4
 ויִבָא די ִכְרדְּב ְֶלנ הָוהְי ןגיִעְּב רשְוַה שעיו* :םֶלָשּוְריַּב ףָלֶמ
 אּוהְו ּוכָלָמְל םיִנָש הָנּומְׁשְבּו :לואָמְׂשּו ןיִמָי רָסדאָלְו

 הָנָש הָרְָשָע םיִתְשַבּו ויִבָא דיִנָד יָהלאל שול לָחַה רענ ּונְוע
 םיִליִסְּפַהְו םיִרָשאָהְו תומְּבַהְִמ םַלָשּוְריַו הָדּוהי-תֶא רַהטְל לַחַה
 "רֶׁשֲא םיִנָמַחָהְ םיִלְעְּבַה תֹוֲחְּבְזִמ תַא ויִנְָל יָת ותֹוכָּפַּמַהו

 -לע תר םינַהַכ תֹומְצעו :םֶהְל םיִחְְּזַה ימירכקה נפל לריו
 םיִרְפֶאְו הָשַנְמ יֵרעְבּוֿ :םֶלָשּוךידתֶאְו הָדּוהְי-תֶא רֶהַטְיַו םיִתְוְּבְזִמ
 תוזְּבְזִמַהתֶא ץתנונז :ּביִבְס יםָהיִתְב חב יִלָתְפַנַעְ ןועָמְׁשְו

 ץֶרא-לְכְּב עג םיִנְמַתַה"לָכְו קול תּתַּכ טיִליִסְּפַהְו םיִרׁשֲָה"תֶאְו
 רֵהַטָל וכְלָמָל הָרָשָע הָגֹומׁש תַנָשְבּו* ם :םָלׁשּוריִל בֶׁשֵיו לֵאָרׂשִ
 -רׂש ּוהיַשעַמ"תֶאְו ּוהָיְלִצַאְְָּב ןְפָשתֶא חַלֶש תִיְּבַהְו ץֶראָהיתֶא
 :ויָהלֲא הָוהְו תיִּביתֶא קול ריִכְזִמַה זָחֶאְּב חַאזי תֶאְו ריִעָה
 -תיֵב אָבּומַה ףַסָּכַה-תֶא ּונְּתִיַו לודְנַה ןָהֹּכַה וּוהיְקְלֲח-לֶא ּואֿבופ
 כמ יםיִרְפֶאְו הֵׁשֹנְמ ְךִיַמ ףסַה יֵּרַמַׂש םִיִולַהּופְסֶא רֶׁשֲא םיִהלֶא
 דָידלַע ּוֹנָתיְווִס :םלָשּורְי בשלו ןָמיְנָבּו הָדּוהי"לָּבַמּ לארְׁשִ תיִרָאָׁש
 הָכאָלַּמַה יישוע ותא נתי הָוהְי תיִבָּב םיִקְפִמַה הָכאְלּמַה יהָשע
 םישרחל יגנתיווי :תִיְּבַה יקוחלּו קבל הוהְי תיִבָּב םיִשע רֶׁשֲא
 םיִּתְּבַה"תֶא תור תורְּבַחְמלי םיִצַעְו בָּצְחַמ יִנְבָא :תונקל *םינּבלְו
 היּומֲאְּב םישע םיִשָנָאָהְוז ס | "הָדּוהְי יכלמ ותיִחָשָה רֶׁשֲא

Cp 34, 4 °° 695 א karéorddev )" —gkaye) 6ד6 א0ד Tpodwrov 
atrod )5 שש | ל- 16 Vrs ‘7p | 5 0 םֶת-- | 6 ** 0 םֶהיִתבְרַחְּב , א 
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 יִרָרְמ יִנְּבְוִמ םוָלַה ּוהָיְדַבְעְו תַחְי םיִדְקְפְמּו םֶהיִלְעַו הָכאָלּמַב
 :ריִשיִלְכְּ ןיִבְמדִלּ םולַהְו תצנְל םיִתָהּקַה יִגְּבןִמ םֶלָשְמּו הָיְרכְזּ
 הָדֹובֲעְו הָדֹובעל הָכאָלְמ יהשע לֹכְל םיִחְצִנִמּו םֵלְּבַסַה ילו
 ףֲסַּכַה-תֶא םָאיִצֹוָהְבּוצ :םיִרעֹוְׁשְו םיִרֲמְשְו םיִרָפֹוס םיֹולַהַמּו
 -דִיְּב הָוהְי-תַרֹוּת רֶפְמדתֶא ןַהֹּכַה והָיקְלֲח אָצָמ הָוהְי תיִּב אָבּומַה
 יִתאָצְמ הָרוּתַה רַפַס רפופה ןְפְׁש-לֶא רָמאיַו ףהיקלח ןעיו5 :השמ
 -תֶא ופש אביו :ןֶפָש"לֶא רפָפַהְדתֶא ּוהיקלח ןתיו הָוהְי תיִבָּב
 ןֶּתְנזרָשַא לָּכ רָמאָל רַבְּד התא דוע בָשיַו ֶלַמַה-לֶא רֵפַּסַה
 הָוהְיתיִבְּב אָצְמּנַה ףָסָּכַה-תֶא ּוכיתיווז :םישע םה ְּךיֶדְבעידִיְב
 ןפש ריו :הָכאָלמַה ישוע דילעֶו םיִדָקְפַּמַה ביל ּוהּוֹנתיַו
 ןפש ֹוב"אָרְקיַ ןהפה והיקלח יל ןַתְג פס רמאל ָּךְלמל רָפּופַה

 עָרְקִיִנ הָרֹוּתַה יִרְבִּד תֶא ְלִמַה עָמְשִּכ יהי למה יגל
 "תֶאְו ןֶפָשְּב םֶתְיחַא-תֶאְו ּוהָיְקְלַחתֶא ףְלפַה וצו :ויָדנְּביתֶא
 :רָמאל ְּךְלָמַהיָבֲע הישע תֶאְו רפוסה ןָפְׁשותֶאְו יהָכיִמְּב ןודְבַע
 -לע יהָדּוהיִבּו לֵאָרֹׂשִיְּב רֶאְשִּנַה דַעְבּו ידעַּב הָנהְיְתֶא ּושרֶד ּוכְליי
 ּונָב "הָבִּתְנ רָשַא הָוהְיְתַמְח הָלּודְגיִּכ אָצְמְּנ רֶׁשֲא רּפַסַה יִרְבּד
 בּוְַּהֶלֶכְּב תושעל היהְי רַבְּדתֶא ֹוניַתּובֲא ּורְמְׁש- אל רֶׁשֲא לע
 הְָּלֲח"לֶא ְּלָמַה רֶׁשֲאו והיְקְלַח ךלנ* ם :הָּנַה רַפַּפַהדלַע

 איָהְו םיִנְּבַה רמוש יהְֶסְַּב יתּהקוּתְְּב יסָלשֹותָׁשֲא הָאיבְַ
 -הֹּכ םֶהָל רַמאָּתויג :תאזְּכ ָהיֶלֵא ּורּבדְיו הָנְׁשַמַּב םֶלָשּוְריִּב תָבשֹו
 : :ילָא םֶכְתֶא חַלָש-רֶשַא ׁשיִאָל ּורְמֲא לֵאָרְׁשִ יהא הָוהְי רַמָא

 תֶא ויָבְׁשו-לעְו הנה םּקְמַה-לע הָעְר איִבַמ ינְנַה וחי רָמָא הכי
 :הָדּוהְי ְּךָלֶמ יֵנפִל ארק רֶׁשֲא רֶפַסַה-ילֲע תֹוָבּותְּכַה 'תולָאָהלָּ
 לָבְּב יִנָסיִעְכַה ןעֶמָל םירחא םיָהלאָל וריֶטְקְו יִנּובְזע רֶׁשֲא ו תַחּתי
 ְךֶכֶמ"לֶאְו*é :הָּבְכִת אָלְו הָנַה םוָקמּב יֶתְמֲח 'ִךִּתַתְו םֶהיִדְי ישעמ
 רַמֲא"הְּכ ויָלֲא ּוְרְמאְת הָּכ הָוהיִּב ׁשֹוָוְדִל םֶכְתֶא חָלשַה הָדּוהְ

pL MSS 686 ‘Wy | 18 2R 22,10ז2 69 ּוהידבעו | 13 *1 לע | ל 16  
et Jer 26,22; 36,12 | 1%והָאְרְקִיַו | 20 יי 23 22,12 הָיָכיִמְָּב רָוּבְכִע 64 8  

 22,13 "הרה דֵעְבּו םעָה | ל 1 6 6 (28) הָתַצָנ (איִָה) | < 1 6 65 2 ּועמש |
 22 * ins 6 6 רַמָא IMS + הָוָצ, 13115 9(3) -- חלָש) | ל 691 גוג (םלש) | < 0
 תַהְקִּמ, א ות; 1 prb 6 2R 22,14 הָוְקִּת | קו MSS 5 הדסח, 28 םַחְרַח |
 24 5% 2R 22,16 יִרְבְּד | * 6 םיִרָבְּדַה | == 2R אָרָק | 25 * 0 2R 22,7 ורטקיו

 K ּוריטקינ || ל 16 6 28 הָתְצַנְו.
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 ועְנָּכּתנ ףְבָבְל"ְרִר ןע!= :יִתְעַמׁש רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא הָוהְי
 ויָבְׁשְי-לעֶו הֶּזַה םִקְמַה-לַע "ויִרְבְּדתֶא ְּךעֶמְׁשְּב םיִהלֶא יגָפלמ
 םֶאְנ יִּתְעַמָׁש יָנֲאםנְו יֵנָפְלְּךְבַַו ךיְְָּבתֶא עֶרָקִּתו ינָפְל עְגְּכִתו
 םּולָשְּב ְךיֶתּורְבקילָא ָתְפסָאָגְו ףיתְבַאדלֶא ךְפִסֶא יֵנְנַה> :הָוהְ
 הָּגַה םוָקְמַה-לַע איָבַמ יֶנֲא רֶׁשֲא הָעָרָה לֹכְּב ְףיָניע הָניִאְרְתאלְו
 ףָאיו ךָלָמַה תַלְׁשִופ ם ::רָבָּרךָלַמַהתֶא ּוביִשְיַו יָבְׁשְילעֶי
 ׁשיִא-לָכְו הָוהיזתיִּב ְךְלַּמַה לעיני :םֶלָשּוְריו הָדּוהְ ינקז"לָּבתֶא
 ןטקדדעו לדְנַמ םַעָהלֶכְ םּיולְַ םיִנַהְּכַהְו םֶלָשּורְי יִבָשִיְו הָדּוהְי
 :הָוהְי תיִּב אָצְמָּנַה תיִרָּבַה רַפַס ירְבְּדלּכתֶא םָהיִנְזֶאְב אָרְקיַו
 יִרְחַא .תֶכלל הָוהְי יִנָפָל תיִרְּבַה-תֶא תרְכיַו ומעל מַה דֹמעיוי

 פנל ּובָבללְכּב ויקחו ויָֹוָדעְוֹיָתֹוַמיתֶא רוָמְׁשלְו הוה
 תֶא דַמְעַיו> והָּוַה רֶפַּפַה-לע םיִבּותְּכַה תיִרְּבַה ירְבִּדתֶא תושעל
 םיִהְלֲא תיִרָבִּכ םלָשּורָי יִבָשוְי ושעיו ןָמְְנבּו םֶלָשּוריִב אָצְמַּנַהילּ
 תוצְרַאָהלָּכִמ תובָעִּתַהְהַלַּכ תַא ּוהיִשאָי רַסִיַניי :םָהיֵתֹובֲא יִהְלֶא
 הָוהְיתֶא דובעל לֵאָרׂשיְּב אְצְמנַה-לּכ-תֶא : דבַעיו לארי יִנָב רש

 ס :םָהיִתבֲא יִתלֲא הָוהְי יֹלֲחָאמ ּורָס אל וימְ"לּכ םָתיהלֲא
 הַסָּפַה ּוֵטֲחְׁשִו הָוהֹיִל תסָפ םֶלׁשּוריִב ּוהיׁשאְי שעיוי 8

 םָתֹורְמְׁשִמ-לע םיִנֲהְּכַה דעי :ןוׁשאָרָה שְדְחל רָשָע הַעְּבְרַאְּב
 לֵאָרׂשִידלכל ייִנוָבְמַה םיולל רַמאַוג :הָוהְי תיִּב תַדֹובֲעל םֶקּזַחְיַו
 הָמְלְש הֶנֶּב רָשַא תִיַּבַֿב שָדְלַה ןורָא"'תֶא ּונְּתֹי הוהְיל םיִׁשֹודְּקַה
 הָוהְי-תֶא ּודְבַע הָּתַע ףְתָּכַּב אָשַמ םֶכְלְןיִא לֵאָרְׂשִי ךָלִמ דיוּדְרַב
 םכיִתּוקלְחַמּכ םֶכיֵתֹובֲא-תיבְל יּױנוָכָהְוצ :לֵאָרׂשִי ומַע תֶאְו םֶכיֵהְלֲא
 שדלב ּודְמַעְוי :ֹוָנְב הָמלש יֹבּתְכִמְבּו לאש למ ביד ָתְבָב
 ee בָאזתִיִּב תקחו םַעָה יִנְּב םֶכיִחַאל תובָאָה תיִּב תוְלְפל
 - A= הָנהְידרַבְדִּ תושעל םֶכיַחַאל עוניִכָהְו ּוׁשְּדִקִתַהְו חַסָּפַה ּוטחשו

 5יזע"ינבּו םיִשָבכ ןאפ םֶעָ ל והנשאו םֶרְי ם :המדדב
26 lacuna: cf ad2R 22,18; 9 guoniam audisti verba voluminis 27 

emollitum est .. | 27°V arG 6 יִרָבְּדדתֶא, 28 22, יִּתְרַּבְּד רֶׁשֲא | ל-ל 2R 31160 | 

 | ו  | 33 pc MSSןמינבו  pro"תיִרּבַּב  | 2 ַ adiuravit; [ udדומעָה

Cp 35, 3 * א םיִנובָמַה 0 pl MSS ‘QT (6 .ד buvaroisg GF iepodotAoig) | 
5-5 prps תַחּונְמ )cf 128,2(; 1 ַז ּוניִכָהְו; 1 6 א 69% ּונּוּכָהְוQ6 * 4 | ּהֵּנָה | 
55 [ 6 pc MSS Vrs '91. ִּכ', | 6 <6 (ft dl) 
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 םיִפָלֲא תֵׁשְלׁש רקבּו ףַלֶא םישלש רָּפְסַמְל אצְמִּנַה"לֶכְל םיִחְסְּפַל לָּכַה
 ומיִרה יםיוללְו םיִנֲהְּכַל םעֶל יהבדנל וישו :ךלמה שוכרמ הָלֶא
 םיִחְסָפל נַתַנ םיִנֲהָּכַל םיִהלֲאָה תיֵּב יֵדינְנ לַאיַחיִו הירו היִקלַח
 לֶאְנַתְנּ ּוהיְעַמְׁשּו ּוהָיְְנוכְז :תֹוָאמ שֶלָש רקְבּו תואמ שַשְו םיַפלַא
 םיִחְסַפִל םיולל ּומיִרָה .םיולה יִרָש דָבַזויו 'לֵאיִעיו והָיְבַשחו ויִחא

1 

 םיִנָהָּכַה ּודָמַעַיַו הָדּובַעַה ןוָּכִתַויי :תואַמ שמח רקבו םיִפְלַא תֶשַמַח
 חַסַּפַה ּוטחָשיַויי* למה תַוצֲמַּכ םֶתֹוקְלְחַמ"לעי םִיוְלַהְו םָדָמֲע- לע
 םּתְתל הלה יִנְריָחַו> :יםיִטיִשְפַמ לםיִולַהְו" םֶדיִמ םיִנֵהְּכַה וקרזינ
 רֶפסְּב בּותְכּ הוהיל ביִרְקַהְל םַעָה נבל תובָא-תיבל תוָנַלָּפִמְ

 שב םיֶשְְקְַו טַפְׁשִמּכ שאב חספה יָלָׁשביוי :ירָּכל ןכְו השמ
 ּניִכַה רַחַאְויצ :םָעָה יֵנְּביִלָכְל ּוציִרַיַו תֹותְלִצבּו םיִדנְדכּו תּוְריִסְּב
 םיִבָלֲחַהְו הָלֹועָה תָֹלֲעַהְּב ןרַחֶא יֵנְּב םיִנֲהְכַה יִּכ םיִנֵהָּכִלְו םֶהָל
 םיְִרְׂשְמַהְוי :ןְרֲהֲא ינְּב םיִנֲֵהְּכַלְו םֶהָל ּוניִכַה םִיוְלַהְו הָליְל-רע
 להזוח ןּותְדיִו ןַמיֵהְו ףֶסֶאְו דיִוָּב תַנְצַמְּכ םָּנָמעַמ-לע ףָסֶאדיַנְּב
 -יִּכ םֵתָרְבְע לַעָמ לּוסָל םָהָל ןיִא רַעָשְנ רעָשְל םיִרעְשהְו ָלַמַה
 אּוהַה םויַּב הוהְי תנובע-לְּכ ןוּכְּתוי :םֵהָל ּוניִכַה םיולה םֶהיֵחַא
 :ּוהיִשאְי מַה תַוָצַמַּכ הָוהְי חֵּבְזִמ לע תולע תֹוָלעַהְ חַסּפַה תֹושעל

 גתֶאְו איָהַה תֵעְּב חסָּפַהתֶא םיִאְְמּנִק לָאָרְשִיינְב ּוׂשֲעייז
 יִמיִמ לֵאָרְׂשִיְּב ּוהֹמְּכ חספ הֶׂשְעְג"אָלְויי :םיִמָי תעֶבַׁש תֹוצַּמַה
 הׂשֲע"רׁשֲא חַסַּפַּכ ּוׂשֲע-אָלֹולֵאָרְׂשִי יֵכְלַמדלָכְו איִבָּנַה לֶאּומש
 יֵבְׁשֹויְו אָצְמּנַ לֵאָרְׂשִו הָּוהְו"לְכְו םִיולַהְו םיִגָהְַהְ וישא
 השעצ היא תּוכְלמְל הָנָש הרשע הנּומְׁשְּבי : :םָלׁשּור
 והישאי ןיִבַה רֶׁשֲא תאֹז- לכ יָרֲחֲאיס :יהָּנַה חַסָּפַה
 תר שימְּכְרַכְּב םֶחְלַהְ םיִרְמְרְלמ וכָנ יהֶלָע יתֿגַה-תֶאי
 לו יל-הַמו רמאלוםיִכָאלמ ויִלֶא חַלָׁשוני :והיִׁשאְ ֹוִתאָרָקַל אַצַ

 8 * >6 ada? | > 6-59 xk. luna | g * Q ° || (?add) 'נָנָכְו KEY "וכו ]
by]? | 10 GBA En +ושמג 68  x.6 65% 599 והינו | ל 65  frt 

cf 12° | v Ir >6PA4 (Esr),00דש ד6 חקשש6צ  et in fine kaiגש  éxovreg Td 
excl BA (Est)6 €9 + ועֶה ּוטַחָש | 12 1 6 Xל  | habet hic v 13 || >< add? 
GF Kk. Tacר רקל | 13  pl MSS Vrsןג6סאסט6 || ©  rovgגניכו || 5 6: 659  

pc MSS Vrs ‘tin || 19 °° <6%% (CW, 65 + 2Rל  | "Tlסטסו6 | 15 * 6  
kapa(i)sewu (= Dp); - Sf aliud haber add |םיִצְקְׁשַה  sed pro27—23,24  

 20 37% 69% sol kai eens | לל GEsr | =e 6959 2R< 24,29 רּושַא ָךְלָמ"לע
 רָהְנזלְע
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 םיִהְלאָו "יִּתְמַחְלִמ "תיּבלֶא יִּב םויַה "הָתַא ףיִלָעְראָל הָדּוהְי ְּךלַמ
 בֶסַהדאָלְויי יִּדָתיִחְשּילַאְו יֶמְע"רָׁשַא םיִהלֲאַמ ְךֶל"לַדֲח יְִלֲהָבָל רֶמָא
 יָרְבדלֶא עֶמָׁש אָלְו 'שפַחְתַה ֹוּב"םֲחְלַהְל יִּכ ּוגמִמ ויָנְפ ּהָוׁשאְ
 םיִריַה ויניפג ם :ָּנמ תעְקֶבְּב םֶתָלַהְל אבו םיהלֲא ּתִמ וכ
 :דֶאְמ יִתילֲחָה יִּכ יִנּוריִבְעַה ֹויָדָבעַל ּךָלָּמַה רֶמאיִנ ּוהָנׁשִאְי למל
 "רֶׁשֲא ּהָנְׁשִמַה בָכָר"לֲע ֹוהָביִּכְַו הָבָּכְרְמַהִמ ויָבע ּוהָריֵבֲעַוצ
 הָדּוהילְכְו ויֵתֹבֲא תִֹּכְקְּב רֵבָקיו תָמֹיו םלׁשָרי ּוהָבילְחַו ול
 והישאיזלע ֹוהָיָמְרי ןגוקינ5 ם :ּוהָיׁשאי-לע םיֶלְּבַאְתִמ םלָׁשּוֲרִו
 םויַהירע ּוהָיָשאְוילַע םֵהיֵתֹוניִקְּב תורָשַהְו ו םיִרָשַהדַלָּכ ָּרָמאוו
 רַתְי5ַ | ּותֹניקַהלֲע םיִבּותָּכ םָּנַהְו לֶאְרְשו"לע קל םנְּתִינ
 םיִנשאָרֶה ויָרְבְּוצ) :הָוהְי תַרֹותְּב בּוְּכַכ ויִדְסַחְו ּוהָנַׁשאְי יִרָבּד
 ס  גהָרּוהיְו לָאְרְשויִכְלַמ רֶפְסדלַע םיִבּותְּכ םָּנַה םיִנַחֶאָהְו

 -תַחּת ּוהָביִלְמִיִנ והָיַׁשאְידְּב זַחֶמוָהְידתֶא ץֶרָאָה"םַע וחקיני 6
 הָשלֶשּו .ָכְלְמְּב וֲחֶאֹי הָנְׁש םיִרָשָעְו שֶלָשְּב :'םֶלָשּוריּב ויִבָא
 שנעו םֶלָשּוריִּב םִיָרְמיְּדלַמ ּוהְריִסְוַני :םָכשריִּב למ םיִשְדַח
 -תֶא םְִצְמיִּדִלַמ ךלְמיַ+ :בָהָז רַּכְו ףָסָּבירּכִכ הֶאְמ ץֶרָאָהתֶא

 -תֶאְו םיִקָיוהְי ומָש-תֶא בפיו םלֶשּויַו הָדּוהְי-לֲע ויָחֶא םיקו
 םירָשָעְְְּבב | 5 :הָמְיָרצַמ ּוהָאיִבְוַו ֹוכָג חַקָל ויִחֶא זחא
 יםֶלָשּוְריִּב ךַלְמ הָנָש הָרָשָע תַתַאָו ּוכָלָמְּב םיִקָיוְהְי הָנָש שָמָתְ
 לבב ְךָלַמ רַצאָנְדכּוִבְג הָלָע ּויָלָעéֿ :ויָהְלֶא הָוהְי יִגיִעְּב ערה שעיו
 איְבַה הָוהְי תב יִלְּכְמּו :הָלָבָּב ִכיִלְהְל םיִּתָשְחְנּב והְרְסַאְַ
 םיִקְיוקְי יֵרְבַּד תָיְו :לֵבָבְּב לְכיִהְּב םֶגְתִיַנ לָבְבְל רַאָנְדכּוִבְ
 יכְלמ ירפס"לע םיִבּותָּכ סגה ויִלָע אָּצְמנַהְו הָשָעְרָשַא ויַתְבַעְתְ
 v 21 65 aliter | 21 * 1 6 6°30 התא יִנָא | *-* 6% פס םָחְלָהְל | < 6
 Nפ? © contra aliam domum (רחא תיב 6 רושַא תיב?) | 22 * ] 6 6%

 קָּוַחְתַה el 6 659 בשָח | * 6** איִבָּנַה ּוהָיִמְרִי | < תספמ MSS יִנּפִמ |
 24 6 םע (28 23,30 תָרָבְקַּב) | 25 6% הָדּוהְי יַבְלַמ יֵרְבַּד רָפְס | 6 36,
 ז 6% 2R 23,30+ ink ּוחַשְמיַו | ל >6567 59 28 || 2 64+ 2 3

cf 289 | 4 6+ְךלֶמַמ  ins atea666 הָתְלְבְדְב 6 ְּךלמַמ) | 3 65% הָמיִרְצִמ ;  
 ףָסְכַתֶא תַתָל שנעְַל ץֶרָאָה הָלחַה זָא העְרְל ןַתָנ בָהְַהְו ףָכּכַו םָש תמי
 תַתְל ץֶרָאָה םעיתָא בֶהְנַ-תֶאְו ףָסָּכַהתֶא ׂשגְנ וכְרֲעְּכ שיִא"לָכְו העְרפ יפיע

perigrévag lwiakewp . . .||23,345; 6 59 + א. 25ף06 ד06  cf 2Rהכְנ הערפל : 
 5 5 65% 5 + 61 2R 23,360) הָמְרְִמ הר תַב הָרֹוכְז ומָא םַׁשְו | * 65+

 vb compl (cf 28 24,1--4) || 8 3 69% +ל םיִמָיַה יִרְבּד .



 320 ב םימיה ירבד 36,923

 יהָנומָשְרְּבִי פ | :ויָתחּת ונְּב ףןֶכְוהְיְךֶלֶמיו *הָדּוהי'ְו לֶאְרְׂשִ
 םָלׁשוְריִּב ּךַלִמ םיִמָי תֶרָשַעַו םיִׁשָדָח הָשלְשּו ֹוכָלמְּב ןיכְיוִהְי םיִנָׁש
 רֵצאָגְדכובְנ ךְלֶמַה חַלֶש הָנָׁשַה תבּושתלו= :הוהְי יגיִעְּב עֶרָה שעיו
 ריִחֶא ּוהְיקְרִצתַא ךֶלֶמַו הָוהְי-תיַּב תַּדָמָח יָלְּכםע הָלָבְב ּוהֲאְב
 ּוהּיִקְדצ הָנָש תֶחַאְו םיִרְׂשֲעֶביי ס  :םֶלָשּורִיו הָדּוהְיְלַע
 הוהְי יִניֵעְּב עֶרָה | שעיוי> :םלׁשּוריִּב ְךֵלֶמ הָנָש הָרָשָע תַחַאְו וכְלְמְב
 ךלמּב םַנָו :הָוהְי יִּפמ איִבָּנַה ּוהְיִמְרִי ינפְלִמ עַנְכִנ אל ויָלֲא
 ץמַאו ּוּפְרָעדתֶא שקי םיהלאּב וטיִּבְׁשִה רש דְרָמ רצאָנְדַכּוְבְנ
 םיִנָהְּכַה יירש ג :לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא הָוהְי-לֲא בּושמ ובָבְל-תַא
 תיָּבדתֶא ּואָמְטְיו םִיֹוּנַה תובעת לכ עמל ּוּבְרַה םָעָהְו

 יל ומַעְלע .למחייכ תֹולָׁשְי םּכְׁשַה ,ויבאלמ"ריב .םהילע
 םיִעָּתַעַתְמְּו ויָרְבְּד םיזובו םיִהְלֲאָה יכֲאלַמְּב .םיִבעלמ יָה
 םהילע לעיר :אָּפְרַמ יליד וָמַעְּב הָוהְיתַמֲח תֹוָלֲע דע וויָאיִבְנְּב
 לָמִח אָלְו םֵׁשְִּקִמ תיבְּב בְרחְּ םֶהיִרוהַּב גרה יםייְִׂשַכ למ-תֶא
 תב יל לכו וִדָיַּב ןַתְנ לכה יששיו קז הָלּותְבּו רּוחְּב-לעי
 ויָרְׂשְו למה תֹוָרֹצֲאְו הָיהְי תיִּב תראו םיִּנָטְקַהְו םיִלגַה םיִהלֲאָ

 תֶמֹוח תֶא תנו םיִלֲאָה תיביתֶא ּופְרשִינפ לבב איבה לַָּ
 :תיִחְׁשַהְל ָהיֶַּמֲחַמ יֵלְּכ-לַכְו שָאְב ופרש ָהיֶתֹונְמְרַא-לָכְו םֶלָשּורי
 -רע םידבעל ֹרינְבלּו ול-ויה לֵבְּב-לַא בֶרָחַהְְוִמ תיִרֵאְׁשַה לס
 ץֵרָאָה הָתְצְר"דֲע ּוהָיְמְרי יִּפְּב הָוהְי"רַבְּד תואָלמְלז :סַפָּפ תּוכָלַמ למ
 ּפ :הָנְׁש םיִעָבְש .תואלמל הָתָּבׁש יהַמׁשָה יִמָידלָּ היֶתוותְּבַשתֶא

 ּוהָיִמְרִי יִפַּב הָזהירַבְּ תולָכְל סרֶּפ ךלמ שרוכל תַחֶא תָנָשְבּו
 ּותּוכְלַמלֶכַּב לּוק"רָבעיו ספיר שֶרְּכ הּור-תֶא הוהְי ריִעַה
 תוכל" ספ מושר 7 ס :רָמאַל בָּתְכַמְיֹםנו

 לי ומ ויָהלֲא יהוה .גע-לכמ םֶכָביִמ הדוהיב רשא םלְשּוריִּ
 8 bb >6Ch ] 6 6-28 24, 64+-ויתֹובֲא םע אָּוע ןגְּב רֵבָקו Rk 0 הִיְנָכְי
 id 9 | g ins 6 MSKens25 mg GAL3 2R (הָנָׁש הרשע | זס 1 6 680 ויְבָא יֵחַא |

GCh 06 6 | הָדּוהְי | מ 0 "לעמל | זל * 8 םויּד-- 0 םיּד-- | ל-ל  ins14 *  

 Zedekiou k. rac mapoévouc aUT&v סטא HAéndav א.ד. TpedBUTEpoug 00דשצע

 dmyayov | 20 6-5 Mriawv || 21 °° <65 CW | 22° Esr 1,ז BH‘ | ל >66 |
Tod ropeveflval|66 חכס0טןג61ד01  .+ (Esr P)23 * 6** ןויִלְע ינדא לֵאָרְׂשַל | ל ₪  

 5 66% nen); 16 pc MSS (GBA (Bsr a) LEsr 8) Fer 1 שף
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